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U S N E S E N Í 
z 2. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 19. ledna 2015 od 15:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni: - 
________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Informativní zpráva o správních deliktech řešených u ÚMO Pardubice III 

 
Usnesení R/18/2015                                               (rozprava: 3; 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. 
________________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Usnesení R/19/2015                                               (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a 

bere na vědomí  

výroční zprávu o poskytování informací za rok 2014 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
________________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Vyjádření k přeložce teplovodních rozvodů v rámci akce 

 „PCE, A024 – Rekonstrukce sekundárních rozvodů“  
 

Usnesení R/20/2015                                               (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou přeložkou části trasy teplovodních rozvodů v rámci akce „PCE, 
A024 – Rekonstrukce sekundárních rozvodů“ v ulici Bezdíčkova dle situačního výkresu č. C.2 dokumentace ve 
stupni pro provedení stavby (RDS) zpracované v  červnu 2014 Jiřím Vikem, autorizovaným technikem pro 
technologická zařízení staveb, č. autorizace ČKAIT – 0601059, Kubelkova 467, 500 03 Hradec Králové s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________ 
 

4. 

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby  
„Protipovodňová opatření na Spojilském odpadu, mokrý poldr“ 

 

Usnesení R/21/2015                                               (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  



2. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 19. ledna 2015       Strana 2 (celkem 5) 
 

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Protipovodňová opatření na Spojilském odpadu, 
mokrý poldr“, jejíž projektovou dokumentaci pro územní řízení zpracovala v prosinci 2014 společnost Atelier 
“AURUM“ s. r. o., se sídlem Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, IČ 429 37 680 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Informativní zpráva -  hospodaření 

Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2014 
 

Usnesení R/22/2015                                               (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o hospodaření Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2014. 

_________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Informativní zpráva o stavu pohledávek k 31. 12. 2014 

 

Usnesení R/23/2015                                               (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o stavu pohledávek k 31. 12. 2014. 

_________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Smlouva o dílo č. AG-MO III 1/2015 – Provádění zahradnických prací 

 
Usnesení R/24/2015                                               (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO III 1/2015 se Službami města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803,  
530 02 Pardubice, IČ 25262572 na provádění zahradnických a dalších prací spojených s ošetřováním veřejné 
zeleně včetně svozu a likvidace odpadu vzniklého ze zeleně v roce 2015 na území Městského obvodu 
Pardubice III na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2015 za cenu 1 173 700 Kč včetně DPH. 

 _______________________________________________________________________________ 
8. 

Dohoda č. 1 – Péče o stromy v roce 2015 
 

Usnesení R/25/2015                                               (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření dohody č. 1 ve smyslu článku IV. Rámcové smlouvy o dílo č. AG - MO III 03/2014 ze dne 25. 2. 2014 
uzavřené se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 
týkající se péče o stromy v roce 2015 s předpokládanou maximální cenou 300 tis. Kč včetně DPH. 

_________________________________________________________________________________ 
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9. 
Žádost Pavla Vondry o nájem nebytových prostor v areálu Hůrka 

 

Usnesení R/26/2015                                               (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytového prostoru o výměře 66,4 m2 v objektu bez čp./č.e. v areálu Hůrka čp. 1823 označeném 
jako č. 9 (vstup mezi vraty č. 12 a 13) stojícím na pozemku stavební parcela č. 3515/17 v obci a k.ú. Pardubice 
Pavlu Vondrovi, IČ 74849751, se sídlem Na Morčáku 122, 530 02 Pardubice jako sklad maziv.  
______________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Žádost o prodej části pozemků parc. č. 351/22 a parc. č. 351/23 v k.ú. Studánka 

 

Usnesení R/27/2015                                               (rozprava: 5; hlasování: pro 3, proti 2, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s prodejem části pozemku parc. č. 351/22 o výměře cca 29,2 m2 v k.ú. Studánka W.S.* za cenu obvyklou 
do 500,- Kč/m2, 

b) s prodejem části pozemku parc. č. 351/22 o výměře cca 17,38 m2 v k.ú. Studánka J.K.* za cenu obvyklou 
do 500,- Kč/m2, 

c) s prodejem části pozemku parc. č. 351/22 o výměře cca 14,69 m2 a části pozemku parc. č. 351/23 o 
výměře cca 2 m2 v k.ú. Studánka J.H.* za cenu obvyklou do 500,- Kč/m2, 

d) s prodejem části pozemku parc. č. 351/22 o výměře cca 11,8 m2 a části pozemku parc. č. 351/23 o 
výměře cca 4,2 m2 v k.ú. Studánka  J.Š.* za cenu obvyklou do 500,- Kč/m2, 

e) s prodejem části pozemku parc. č. 351/22 o výměře cca 10,33 m2 a části pozemku parc. č. 351/23 o 
výměře cca 4,8 m2 v k.ú. Studánka M.H.* a P.H.* za cenu obvyklou do 500,- Kč/m2, 
f) s prodejem části pozemku parc. č. 351/22 o výměře cca 9,25 m2 a části pozemku parc. č. 351/23 o 

výměře cca 4,94 m2 v k.ú. Studánka K.M.* a J.M.* za cenu obvyklou  do 500,- Kč/m2, 
g) s prodejem části pozemku parc. p.č. 351/22 o výměře cca 8,11 m2 a části pozemku parc.č. 351/23 o 

výměře cca 5,4 m2 v k.ú. Studánka O.K.* za cenu obvyklou do 500,- Kč/m2, 
h) s prodejem části pozemku parc. č. 351/22 o výměře cca 6,98 m2 a části pozemku parc. č. 351/23 o 

výměře cca 5,72 m2 v k.ú. Studánka J.M. za cenu obvyklou do 500,- Kč/m2. 
 

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

______________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Žádost Dariny Žákové o nájem nebytových prostor v čp. 826, Bartoňova ul. 

 
Usnesení R/28/2015                                               (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytového prostoru o výměře 78 m2 v 1. NP objektu čp. 826 Bartoňova ul. stojícím na pozemku 
stavební parcela č. 734 v k.ú. Studánka a obec Pardubice D.Ž* pro účel nájmu – jazykové kurzy pro děti.  
 

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

______________________________________________________________________________________ 
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12. 
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Pod Zahradami“  

 
Usnesení R/29/2015                                               (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Reko MS Pardubice – Pod Zahradami“ dle 
situačního výkresu C.2 z projektové dokumentace ve stupni PP zpracovanou společnostní RIP – Pardubice 
s.r.o., se sídlem Růženy Vojtěchové 698, 530 12 Pardubice, IČ 252 58 800 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

13. 
Vyjádření k žádosti o rozšíření místa vyhrazeného parkování v ulici Jana Zajíce před čp. 954 

 
Usnesení R/30/2015                                               (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s přesunutím místa vyhrazeného parkování na místo určené pro vozidlo 
osoby pohybově postižené v  ulici Jana Zajíce na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 953 – 954, 
konkrétně před čp. 954 pro L.R.* (držitelku průkazu ZTP) dle situačního výkresu, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

______________________________________________________________________________________ 

14. 
Zřízení komisí Rady městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/31/2015                                               (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. zřizuje  

a) humanitní komisi Rady městského obvodu Pardubice III, 
b) technickou komisi Rady městského obvodu Pardubice III, 

2. stanovuje  

a) počet členů humanitní komise na 7, 
b) počet členů technické komise na 7, 

3. jmenuje 

a) předsedkyní humanitní komise MUDr. Drahomíru Peřinovou;  
b) předsedou technické komise Pavla Vojtěcha; 
c) členy humanitní komise ve složení Pavlína Černíková, Mgr. Jiřina Klírová, Zdeněk Lihart, Mgr. Kateřina 

Skřeková Milerová, RNDr. Josef Kubát a Pavlína Svobodová. 
d) členy technické komise ve složení Ing. Martin Kolovratník, Ing. Alena Suková, Jaroslav Žítek dipl. 

tech., Martin Vlasák, Ing. Vlastislav Mácha a Ing. Jaroslav Cihlo. 
______________________________________________________________________________________ 

 
V Pardubicích dne 19. ledna 2015. 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
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