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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 44. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
 

(44. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 23.1.2014) 
 

Tento seznam je zpracován v souladu s § 13 odst. 5. schváleného jednacího řádu Rady městského obvodu 
Pardubice III pro potřeby občanů Městského obvodu Pardubice III (dle § 16 zákona 128/2000 
Sb., v platném znění) jsou občané oprávněni nahlížet do usnesení Rady městského obvodu Pardubice III.  
___________________________________________________________________________________ 
 
 

1. 
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, rady, předsedů a členů výborů a komisí 

 
Usnesení R/541/2014                                      (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

1. bere 

na vědomí zprávu o zvýšení měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstev, 

2. ukládá   

předložit nové podmínky odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev k projednání na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 2/2014 

______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Informativní zpráva o stavu pohledávek k 31. 12. 2013 

 
Usnesení R/542/2014                                      (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a bere na vědomí zprávu o stavu 
pohledávek k 31. 12. 2013. 
______________________________________________________________________________________ 

 

3. 

Informativní zpráva - hospodaření  Městského obvodu Pardubice III k 31.12.2013 
 

Usnesení R/543/2014                                      (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a bere na vědomí zprávu o 
hospodaření Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2013. 
______________________________________________________________________________________ 

 

4. 
Přehled kulturních akcí Městského obvodu Pardubice III pro rok 2014 

 
Usnesení R/544/2014                                      (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a bere na vědomí přehled kulturních 
akcí Městského obvodu Pardubice III pro rok 2014 včetně finanční náročnosti. 
______________________________________________________________________________________ 
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5. 
Žádost ČEZ Distribuce, a.s. o koupi pozemku pod trafostanicí 

 
Usnesení R/545/2014                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemku pod trafostanicí st.p.č. 10303 o výměře 8 m2 k.ú. Pardubice společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s, IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 za cenu 2000 
Kč/m2. 
___________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Pronájem nebytového prostoru na Hůrkách Miroslavu Beranovi 

 
Usnesení R/546/2014                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem nebytového prostoru sloužícího k podnikání o výměře 84 m2 v přízemí objektu bez čp./č.e. 
v areálu Hůrka čp. 1823 označeného jako č. 7 (vstup mezi vraty č. 12 a 13) stojícího na pozemku st.p.č. 
3515/16 v obci a k.ú. Pardubice Miroslavu Beranovi, IČ 011 60 095, se sídlem Jana Zajíce 953, 530 12 
Pardubice jako sklad chovatelských potřeb. 
____________________________________________________________________________________ 

7. 
Pronájem nebytového prostoru na Hůrkách Ing. Jiřímu Brokešovi 

 
Usnesení R/547/2014                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem nebytového prostoru sloužícího k podnikání o výměře 100,51 m2 v objektu bez čp./č.e.  
v areálu Hůrka čp. 1823 označeném jako č. 6 stojícím na pozemku st.p.č. 3515/15 v obci a k.ú. Pardubice 
Ing. Jiřímu Brokešovi, IČ 728 68 325, se sídlem Kmochova 374/3 500 09 Hradec Králové, účel užívání 
opravna motorových vozidel. 
_________________________________________________________________________________ 

 

8. 
Smlouva o dílo na údržbu veřejné zeleně 

 
Usnesení R/548/2014                                      (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

1. uzavření smlouvy o dílo se Službami města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 
25262572 na provádění zahradnických prací – údržbu veřejné zeleně v rozsahu 3700 hodin 
zahradnických prací na dobu určitou od 1.2.2014 do 15.12.2014 za cenu 1 113 140 Kč včetně DPH a 

2. záměr uzavření rámcové smlouvy se Službami města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 
Pardubice, IČ 25262572 na zajištění péče o stromy, zahrnující zpracování inventarizace stromů na 
území Městského obvodu Pardubice III, na dobu 6 let se závazkem minimálního ročního objemu prací 
250 000 Kč vč. DPH, s objemem prací v roce 2014 ve výši 250 000 Kč, jejíž přílohou bude platný 
ceník prací na daný rok.   

______________________________________________________________________________________ 
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9. 
Smlouva o dílo na seč travnatých ploch 

 
Usnesení R/549/2014                                      (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. AG – MO III 2/2014 seč se Službami města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 na provádění zahradnických prací – seče trávníků na dobu určitou od 
15.3.2014 do 15.12.2014 za cenu 1 598 871 Kč včetně DPH ve znění dle návrhu v důvodové zprávě. 

______________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Rámcová smlouva na údržbu komunikací 

 
Usnesení R/550/2014                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření rámcové smlouvy o dílo č. K – MO III 1/2014 se Službami města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 na provádění údržby a oprav místních a účelových komunikací na 
dobu určitou od 1.2.2014 do 31.12.2014 ve znění dle návrhu v důvodové zprávě. 
______________________________________________________________________________________ 

 

12. 
Informativní zpráva o správních deliktech řešených MO Pardubice III 

 
Usnesení R/551/2014                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

informaci o průběhu řešení správních deliktů u Městského obvodu Pardubice III, které byly svěřeny do 
pravomoci odboru ekonomického a vnitřních věcí na základě usnesení R/480/2013. 
______________________________________________________________________________________ 

 

13. 
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Usnesení R/552/2014                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a 

bere na vědomí  

výroční zprávu o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
______________________________________________________________________________________ 

 

14. 
Instalace venkovních hodin v rámci rekonstrukce centra Dubiny 

 
Usnesení R/553/2014                                      (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

nákup a instalaci veřejných dvoustranných hodin v rámci rekonstrukce centrálního prostranství Dubina na 
již vybudovaných sloupech veřejného osvětlení. 
______________________________________________________________________________________ 
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15. 
Pronájem nebytového prostoru na Hůrkách společnosti GO AGENCY s.r.o. 

 
Usnesení R/554/2014                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem nebytového prostoru sloužícího k podnikání o výměře 137 m2 v objektu bez čp./č.e.  v areálu 
Hůrka čp. 1823 označeném jako č. 9 stojícím na pozemku st.p.č. 3515/17 v obci a k.ú. Pardubice 
společnosti GO AGENCY s.r.o., se sídlem Národních hrdinů 121, 530 03 Pardubice – Pardubičky, IČ 287 
75 431 na dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní lhůtou, účel nájmu sklady. 
______________________________________________________________________________________ 

16. 
Poskytnutí finančního příspěvku Barocco sempre giovane o.p.s. 

 
Usnesení R/555/2014                                      (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku společnosti Barocco sempre giovane, o.p.s., se sídlem Sukova třída 
1260, Pardubice, IČ 28813201 zastoupené Mgr. Josefem Krečmerem, na konání Mezinárodního 
festivalu Pardubické hudební jaro 2014 ve výši 10.000,- Kč z prostředků rezervy starosty, 

2. ukládá 

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku dle bodu 1.  

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 2/2014 

______________________________________________________________________________________ 

18. 
Studie zklidnění dopravy na Studánce a na Slovanech 

 
Usnesení R/556/2014                                      (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prezentací studie Dopravní koncepce zóny 30 Pardubice – Studánka a jejím projednáním na zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 20. února 2014. 
______________________________________________________________________________________ 

V Pardubicích dne 23. ledna 2014 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


