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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 35. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

(40. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 20. srpna 2009) 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

I.    
Schválení programu jednání    (pro 3, proti -, zdrž -) 

 
1. Jednací řád Rady městského obvodu Pardubice III 
2. Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
3. Vyjádření k projektové dokumentaci – oplocení a úpravy dětského hřiště ve vnitrobloku 

za čp. 1564 a čp. 1561 – 1563 v ul. Na Drážce 
4. Vyjádření k projektové dokumentaci – rekonstrukce vnitrobloku ulic Na Drážce, 

Bezdíčkova, Sezemická a Věry Junkové  
5. Vyjádření k projektové dokumentaci – optické sítě 
6. Vyhodnocení hospodaření 1 pol. roku 2009 
7. Snížení daňových příjmů 
8. Vyjádření k žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 2742/91 v k.ú. Pardubice 
9 Vyjádření k žádosti o bezúplatné zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2742/94 

v k.ú. Pardubice  
10. Vyjádření k žádosti o vydání souhlasu se stavbou oplocení na pozemku p.č. 1069/78 

v k.ú. Pardubice  
11. Vyjádření k záměru města pronajmout nebytové prostory 
12. Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 31/2009 
13. Vyjádření k záměru stavby rodinného domu na p.p.č. 740/4 v k.ú. Pardubice 
14. Vyjádření k žádosti o prodloužení smlouvy o umístění reklamního zařízení 
15. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. O – MO III 02/2009  
16. Vánoční výzdoba v roce 2009 
17. Vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu “Pardubice, V Zahrádkách – knn - 

Pařízek 
18. Diskuse 
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1. 
Změna jednacího řádu Rady městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/539/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 
schvaluje  

jednací řád Rady městského obvodu Pardubice III, jehož znění je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.  
______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Změna jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/540/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

a) souhlasí  

s návrhem jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, jehož znění je 
nedílnou součástí tohoto usnesení 

b)  ukládá 

předložit návrh jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení 
Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III 

Z: JUDr. Ludmila Knotková, tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice III 

T: 17. září 2009 
______________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci „Oplocení a úpravy stávajícího dětského hřiště ve 

vnitrobloku za čp. 1564 a čp. 1561 – 1563 v ulici Na Drážce, Pardubice“ 
 

Usnesení R/541/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

navrženou projektovou dokumentaci (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) ve 
stupni pro vydání stavebního povolení na akci „Oplocení a úpravy stávajícího dětského hřiště ve 
vnitrobloku za čp. 1564 a čp. 1561 – 1563 v ulici Na Drážce, Pardubice“ společnosti  PRODIN 
spol. a.s.,  se  sídlem  Jiráskova 169, 530  02  Pardubice, IČ 25292161, za Městský obvod 
Pardubice III s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 
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4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci „Rekonstrukce vnitrobloku ulic Na Drážce, 

Bezdíčkova, Sezemická a Věry Junkové“ 
 

Usnesení R/542/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

navrženou projektovou dokumentaci (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) ve 
stupni pro vydání stavebního povolení na akci „Rekonstrukce vnitrobloku ulic Na Drážce, 
Bezdíčkova, Sezemická a Věry Junkové“ společnosti  PRODIN spol. a.s.,  se  sídlem  Jiráskova 
169, 530  02  Pardubice, IČ 25292161, za Městský obvod Pardubice III  s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 

 
5. 

Vyjádření k projektové dokumentaci na stavby: 
1) „Optické propojení – Pardubice – Dubina 1 – U kruhového objezdu – na optický kabel 

společnosti Blue4 a.s., Pardubice“ 
2) „Optické propojení – Pardubice – Dubina 2 – Studánka – na optický kabel společnosti 

Blue4 a.s., Pardubice“ 
 

Usnesení R/543/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

a) navrženou projektovou dokumentaci (týkající se pouze pozemků ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice viz. situační výkres 1, 2 a 3, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení) ve stupni pro územní řízení na stavbu „Optické propojení – Pardubice – 
Dubina 1 – U kruhového objezdu – na optický kabel společnosti Blue4 a.s., Pardubice“ 
žadatelky Marie Kuchařové, trvalé bydliště Dražkovice 141, 533 33  Pardubice, IČ 
16240171, za Městský obvod Pardubice III s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů, 

b) navrženou projektovou dokumentaci (týkající se pouze pozemků ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice viz. situační výkres, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení) ve stupni pro územní řízení na stavbu „Optické propojení – Pardubice – Dubina 
2 – Studánka – na optický kabel společnosti Blue4 a.s., Pardubice“ žadatelky Marie 
Kuchařové, trvalé bydliště Dražkovice 141, 533 33  Pardubice, IČ 16240171, za Městský 
obvod Pardubice III s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  

______________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyhodnocení plnění rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III  

první poloviny roku 2009 
 

Usnesení R/544/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   
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a) bere na vědomí   

vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III první poloviny roku 2009, 
které je jako příloha nedílnou součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části,  

b) ukládá  

předložit vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III první poloviny roku 
2009 na nejbližší jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 9/2009 

______________________________________________________________________________ 
 

7. 
Informativní zpráva - snížení daňových příjmů 

 
Usnesení R/545/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí 

______________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 2742/91 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení R/546/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

žádost statutárního města Pardubice o bezúplatný převod p.p.č. 2742/91 o výměře 55 m2 v k.ú. 
Pardubice, který je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2, pro investiční akci „Pardubice – MO III – Rekonstrukce chodníku v ul. 
Dašická“.  
______________________________________________________________________________ 

 
10. 

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou oplocení pozemku  
p.č. 1069/78 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení R/547/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se stavbou oplocení pozemku p.č. 1069/78 v k.ú. Pardubice. Souhlas nenahrazuje rozhodnutí, či 
opatření příslušného správního orgánu, je vydán jako souhlas vlastníka sousedního pozemku pro 
účely oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu, případně pro účely územního 
řízení na uvedenou stavbu.  
______________________________________________________________________________ 
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11. 
 Vyjádření k záměru města pronajmout nebytové prostory 

 
Usnesení R/548/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) pronájem nebytových prostor označených jako nebyty č. 101 a 103 o celkové výměře 295,77 
m2 v přízemí objektu č.p. 983 na st.p.č. 972 k.ú. Studánka, ul. Jana Zajíce České poště s.p. IČ 
47114983(05) pro provozovnu pošty; 

b) přenechání části nebytového prostoru o výměře cca 180 m2 v přízemí objektu č.p. 1013-17 na 
st.p.č. 102/2 a 102/4 k.ú. Studánka v ul. Erno Košťála, do užívání Městskému obvodu 
Pardubice III za účelem provozování knihovny, pokud nebude nalezen vhodnější prostor; 

c) pronájem části nebytového prostoru o výměře cca 94 m2 v přízemí objektu č.p. 1013-17 na 
st.p.č. 102/2 a 102/4 k.ú. Studánka v ul. Erno Košťála paní Iloně Vyskočilové IČ 75190613 
pro provoz relaxačního centra, pokud bude v tomto prostoru umístěna knihovna MO 
Pardubice III. 

______________________________________________________________________________ 
 

12. 
Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 31//2009 

 
Usnesení R/549/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 31/2009 podle zákona č. 312/2002 Sb. na pozici 
samostatného odborného referenta odboru ekonomického a sociálního Úřadu městského obvodu 
Pardubice III ve složení: 
Ing. Jaroslav Cihlo  – místostarosta Městského obvodu Pardubice III – předseda komise 
JUDr. Ludmila Knotková – tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III – člen komise 
Ing. Irena Štěpánková – vedoucí odboru ekonomického a sociálního Úřadu městského obvodu 
                                          Pardubice III – člen komise 
____________________________________________________________________________ 

 
13.  

Vyjádření k záměru stavby rodinného domu na p.p.č. 740/4 v k.ú. Pardubice 
 
Usnesení R/550/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 740/4 v k.ú. Pardubice. Souhlas nenahrazuje 
rozhodnutí, či opatření příslušného správního orgánu, je vydán jako souhlas vlastníka sousedního 
pozemku pro účely ohlášení stavby.  
______________________________________________________________________________ 
 



40. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 20. 8. 2009  Strana 6 (celkem 7)  
 

14. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení smlouvy o umístění reklamního zařízení 

 
Usnesení R/551/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

prodloužení smlouvy o umístění reklamního zařízení provozovny Slunečnice – solárium, 
umístěného na spojovací rampě mezi budovami č.p. 982 a 983 ul. Jana Zajíce.  
______________________________________________________________________________ 
 

15. 
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. O – MO III 02/2009 

 
Usnesení R/552/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

a) schvaluje  

uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. O – MO III 02/2009, dle které zhotovitel Služby 
města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 zajišťuje pro 
objednatele Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III  provádění sběru a 
likvidaci psích exkrementů: 

- obsluhu 50 ks speciálních košů na psí exkrementy instalovaných na území   
Městského obvodu III (jejich vyprazdňování, odvoz a likvidaci odpadu, včetně 
pravidelného doplňování chybějících sáčků při výsypu košů), 

- sběr psích exkrementů pomocí mobilního vysavače umístěného na horském kole. 
Předmětem dodatku č. 2 je  navýšení ročního finančního objemu prací pro obsluhu 50 ks 
speciálních košů na psí exkrementy na 200.000,- Kč bez DPH z původních 135.000,- Kč bez 
DPH.  

b) ukládá  

uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, 
IČ: 25262572  dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. O – MO III 02/2009, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

        Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
        T: září 2009 

______________________________________________________________________________ 
 

16. 
Vánoční výzdoba 

 
Usnesení R/553/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 
1. schvaluje  

a) vánoční výzdobu pro rok 2009 v max. výši 37.356,- Kč včetně DPH 19% u společnosti 
Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572. 
Vánoční výzdoba spočívající v dodávce a montáži řezaného stromu, jeho ozdobení včetně 
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elektrické energie bude umístěna na sídlišti Dubina - před budovou Úřadu městského 
obvodu Pardubice III, 

b) financovat tuto vánoční výzdobu z kapitoly životní prostředí - péče o veřejnou zeleň a 
veřejné prostranství. 

2. ukládá 

objednat u společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, 
IČ: 25262572 vánoční výzdobu pro rok 2009 v max. výši 37.356,- Kč včetně DPH 19%, 

Z: Ing. Lenka Vacinová 
T: 31. 8. 2009 

______________________________________________________________________________ 
17. 

Vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu “Pardubice, V Zahrádkách – knn – 
Pařízek“ 

 
Usnesení R/554/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

navrženou projektovou dokumentaci týkající se umístění stavby nového kabelového vedení NN 
ve stupni pro územní řízení na stavbu „Pardubice, V Zahrádkách – knn – Pařízek“ společnosti 
PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Zvoníčkova 733, 521 17 Týniště n. O., IČ 260 
11 701 za Městský obvod Pardubice III s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.   
______________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne  20. srpna 2009. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  ( kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


