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U S N E S E N Í 
z 23. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 19. září 2016 od 16:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová, Václav Shejbal 
Omluveni: tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková, Ing. Aleš Vavřička 
_________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2016 

 
Usnesení R/268/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2016. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

2. 
3. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2016 

 
Usnesení R/269/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí   

návrh 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 v celkové výši rozpočtu 38.078,8 
tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

2. ukládá  

předložit 3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 9/2016 

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 

 

Vánoční výzdoba 
 

Usnesení R/270/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

objednání vánoční výzdoby pro rok 2016 v max. výši 17 800 Kč včetně DPH u společnosti Služby města 
Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 spočívající v ozdobení stromu (borovice 
žlutá) rostoucího u Úřadu městského obvodu Pardubice III, včetně elektrické energie.  

__________________________________________________________________________________ 
 

4. 
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Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici V Zahrádkách u čp. 533 
 
Usnesení R/271/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, ulici V Zahrádkách na místní komunikaci u rodinného domu čp. 533, (situační výkres 
je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro P.K.* zastoupenou na základě plné moci  D.K.* v termínu od 
1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

__________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení akce „Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční a 

prodloužení chodníku podél ZŠ do ul. Ve Stezkách 

 
Usnesení R/272/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí 

Za Městský obvod Pardubice III s navrženou akcí „Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční a prodloužení 
chodníku podél ZŠ do ul. Ve Stezkách dle části dokumentace C1, situačního výkresu č. 2 projektové 
dokumentace pro stavební povolení, zpracované společností PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 
Pardubice, IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

6.  
Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Výstavba logistického střediska v Pardubicích“ v ulici Husova 

 
Usnesení R/273/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou stavební akcí „Výstavba logistického střediska v Pardubicích“ 
v ulici Husova dle koordinační situace C. 3, číslo výkresu 005 projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, 
zpracované v měsíci červnu 2016 společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánkova 167, 760 01 
Zlín, IČ 016 43 541 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Žádost společnost Lion Teleservices CZ, a.s., IČ 26150450, se sídlem Erno Košťála 870, Pardubice o změnu 

doby platnosti smlouvy o umístění reklamního zařízení (označení firmy) 

 
Usnesení R/274/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  
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se změnou doby platnosti  smlouvy o umístění reklamního zařízení (označení firmy) o rozměru reklamní 
plochy 6 m x 7 m, tj. 42 m2 umístěného na stavbě bez čp/če, obč. vyb., která je součástí st.p.č. 821 k.ú. 
Studánka (v areálu ZŠ Erno Košťála čp. 870) z doby určité na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. 

________________________________________________________________________________ 
 

 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


