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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ  
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě  OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 26. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II I 
(26. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 11. září 2008) 

 
 

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.  

 
 

Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:  
Mgr. Vítězslav Štěpánek 
Ing. Jaroslav Cihlo 
Mgr. Jiřina Klírová 
Pavel Vojtěch 
Mgr. Markéta Tauberová  
 
tajemník ÚMO Pardubice III:                         
Ing. Kateřina Kovářová  

____________________________________________________________________________ 
 
Jednání Rady městského obvodu Pardubice III zahájil starosta Městského obvodu Pardubice 
III – pan Mgr. Vítězslav Štěpánek. Při zahájení 26. řádného jednání Rady městského obvodu 
Pardubice III bylo přítomno pět členů Rady městského obvodu Pardubice III. Byla tedy 
splněna podmínka ustanovení § 101 odst. 2. zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), 
v platném znění: Rada městského obvodu Pardubice III je schopna se usnášet, jelikož je 
přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.  
Pan starosta Mgr. Vítězslav Štěpánek v úvodu informoval členy Rady městského obvodu 
Pardubice III o povinnosti ze zákona 159/2006 Sb., v platném znění.   
Starosta vysvětlil znění § 8 výše uvedeného zákona týkající se oznámení o osobním zájmu. 
Veřejný funkcionář (v tomto případě člen Rady městského obvodu Pardubice III) je povinen 
při jednání orgánu územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží 
návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem 
k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na 
věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak  prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení 
podává příslušný člen Rady městského obvodu Pardubice III písemně před zahájením jednání 
nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; 
oznámení je vždy součástí zápisu z jednání. 
____________________________________________________________________________ 
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I.    
                                                   Schválení programu jednání     

(pro 5 , proti -, zdrž -) 

1. Oprava povrchu před objektem Pergoly 

2. Pořízení nových herních prvků na dětská hřiště na území MO III 

3. 
Přemístění dřevěných soch – pohádkových postaviček – akce „Pohádková cesta – 
umístění dřevěných postaviček“ 

4. Vyjádření k projektované trase telekomunikačního kabelu (na stůl) 

5. Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pce III první poloviny 2008 

6. 4. změna rozpočtu 2008 MO Pardubice III 

7. Umístění reklamního zařízení na pozemku p.č. 1134/2 v k.ú. Pardubice 

8. Vyjádření k záměru změny v užívání výměníkové stanice č.p. 876 v ulici Bartoňově 

9. Složení výběrové komise pro výběrové řízení 23/2008 

10. Souhlas s přípravou investičních akcí pro realizaci v roce 2008 

11. 
Aktualizovaná verze vnitřní směrnice Městského obvodu Pardubice III „o cestovních 
náhradách“ 

12. Vyjádření k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2742/111 v k.ú. Pardubice 

13. Vyjádření k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2742/112 v k.ú. Pardubice 

14. 
Vyjádření k žádosti pronajmout nebytový prostor v objektu č.p. 1013-17 ul. Erno 
Košťála 

15. 
Vyjádření k oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu – oplocení p.č. 
886/37 

16. Vyjádření k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2742/82 v k.ú. Pardubice 

17. Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku p.č. 409/125 v k.ú. Studánka 

18. Vyjádření k žádosti o darování pozemku p.č. 2742/88 a zřízení věcného břemene 

19. Vyjádření k žádosti o pronájem části pozemku p.č. 851/12 v k.ú. Pardubice 

20. 
Vyjádření k projektové dokumentaci Úprava křižovatky Na Drážce – Blahoutova 
v Pardubicích 

21. Vyjádření k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2742/84 v k.ú. Pardubice 

22. Vyjádření k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2742/92 v k.ú. Pardubice 

23. Diskuse 

 
1. 

Oprava povrchu před objektem Pergola 
 

Usnesení 328 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) dodatečně souhlasí s objednáním akce „oprava povrchu před objektem Pergoly“            
u společnosti Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572, se sídlem Hůrka 1803, 530 02 
Pardubice v celkové ceně 294.144,20 Kč včetně DPH 19%, 
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b) ukládá tuto akci financovat na základě smlouvy o dílo č. K – MO III 01/2008 
z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2008, z kapitoly Doprava –  Oprava 
a údržba komunikací. 

Zodpovídá:  Miluše Pětioká 
Termín: 10/2008 

____________________________________________________________________________ 
 

2. 
Pořízení nových herních prvků na dětská hřiště na území  

Městského obvodu Pardubice III 
 
Usnesení 329 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) souhlasí s pořízením a osazením 10 ks herních prvků v celkové ceně 191.590,- Kč 
včetně DPH 19% na dětská hřiště na území Městského obvodu Pardubice III od 
společnosti Kulant cz s.r.o. Pardubice, se sídlem Jiřího Potůčka 266, 530 09 Pardubice, 
IČ: 25293494. Názvy herních prvků a jejich umístění na dětská hřiště je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí usnesení, 

b) ukládá financovat tuto akci z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2008,     
z kapitoly 3.2. - Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství, 

c) ukládá uzavřít s příslušnou společností smlouvu o dílo.  
     Zodpovídá:  Pětioká 

     Termín: 10/2008 
____________________________________________________________________________ 

 
3. 

Přemístění dřevěných soch – pohádkových postaviček - akce:  
„Pohádková cesta – umístění dřevěných postaviček“  

 
Usnesení 330 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s přemístěním dřevěných soch – pohádkových 
postaviček umístěných v rámci akce: „Pohádková cesta – umístění dřevěných postaviček“ na 
propojce do Lesoparku Dubina do centrálního parku Dubina termínově v souvislosti 
s připravovanou investiční akcí  "Centrální osa sídliště severozápad - jihovýchod". 

____________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyhodnocení plnění rozpočtu  MO Pardubice III první poloviny roku 2008 

 

Usnesení 331 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

I.  Rada městského obvodu Pardubice III bere na vědomí vyhodnocení plnění rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III první poloviny roku 2008, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části. 

II.  Rada městského obvodu Pardubice III ukládá předložit vyhodnocení plnění rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III první poloviny roku 2008 na nejbližší jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
 

6. 
4. změna rozpočtu 2008 MO Pardubice III 

 

Usnesení 332 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

I.  Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje v rámci 4. změny rozpočtu 2008: 
a) snížení dotace na sociální dávky o 2.000 tis. Kč ze státního rozpočtu na položce 

dotace na sociální dávky, které se výdajích  projeví snížením o 2.000 tis. Kč na 
položce  sociální dávkyzvýšení ukazatele předpokládané dotace na krajské volby       
o 100 tis. Kč, a to jak ve zdrojové, tak výdajové části rozpočtu 

b) snížení ukazatele transferu z rozpočtu města na státní správu o 112  tis. Kč                
a v návaznosti snížení položky oprava a údržba komunikací o 112 tis. Kč 

c) snížení ukazatele transferu z rozpočtu města na státní správu o 50  tis. Kč a v ná-
vaznosti snížení položky péče o veř. zeleň a veřejné prostranství celkem o 50 tis. Kč 

d) snížení ukazatele transferu z rozpočtu města na státní správu o 2  tis. Kč a v návaz-
nosti zvýšení položky ostatní nedaňové příjmy o 2 tis. Kč 

e) zvýšení ukazatele výtěžek z provozování VHP o 130 tis. Kč, proti zvýšení o 130 tis. 
Kč výdajové stránky na položce péče o veřejnou zeleň a veřejné prostranství celkem 

f) přesun ve výdajích z položky ostatní výdaje do životního prostředí celkem 300 tis. 
Kč na položku investice do dopravy celkem  

g) přesun 1.764 tis. Kč z rezervy rozpočtu do výše následujících položek (závazných 
ukazatelů) – 150 tis. Kč do položky ostatní provozní náklady související s provozem 
ÚMO, 170 tis. Kč do položky výpočetní technika, 1.300 tis. Kč do položky investice 
do dopravy celkem, 50 tis. Kč do položky provoz městských knihoven, 54 tis. Kč do 
položky mzdy vč. pojištění – knihovny, 40 tis. Kč do položky ostatní provozní 
výdaje na školství, mládež, sport a kultura 

h) navýšení celého rozpočtu o částku 1.000 tis. Kč. Ve zdrojové části navýšení na 
položkách místní poplatek ze psů o 50 tis. Kč, místní poplatek za užívání veř. 
prostranství o 200 tis. Kč, místní poplatek za provoz výherních hracích automatů        
o 200 tis. Kč, výtěžek z provozování VHP o 500 tis. Kč,  a příjmy z úroků na 
bankovních účtech o 50 tis. Kč. Ve výdajové části navýšení na položce ostatní 
výdaje do životního prostředí celkem o 1.000 tis. Kč 

i) přesun částky 1.000 tis. Kč z péče o veřejnou zeleň a veřejné prostranství celkem do 
položky ostatní výdaje do životního prostředí celkem 

II.  Rada městského obvodu Pardubice III ukládá předložit 4. změnu rozpočtu 2008 na 
nejbližší jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučit ji ke 
schválení.   

____________________________________________________________________________ 
 

7. 
             Umístění reklamního zařízení na pozemku p.č. 1134/2 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení 333 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s umístěním reklamního zařízení – reklamní 
tabule o velikosti 2,20 x 2,20 m osazené do ocelové konstrukce na ocelových sloupcích 
ukotvených v betonových patkách, na pozemku p.č. 1134/2 v k.ú. Pardubice. 
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Souhlas Rady městského obvodu Pardubice III se vydává jako podklad pro oznámení o záměru 
v území k vydání územního souhlasu a nenahrazuje rozhodnutí, či opatření příslušných 
správních orgánů, nutných k umístění stavby pro reklamu dle zvláštních předpisů. 
____________________________________________________________________________ 

 

9. 
Složení výběrové komise pro výběrové řízení č.  23/2008 

 
Usnesení 334 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení 
č. 23/2008 na pracovní pozici samostatný odborný referent odboru dopravy a životního 
prostředí  Úřadu městského obvodu Pardubice III ve složení: 

Mgr. Vítězslav Štěpánek  – starosta Městského obvodu Pardubice III  
Ing. Jaroslav Cihlo  – místostarosta Městského obvodu Pardubice III  
Ing. Kateřina Kovářová  – tajemník Úřadu Městského obvodu Pardubice III 

  Miluše Pětioká  – zastupující vedoucí odboru dopravy a životního prostředí      
Úřadu městského obvodu Pardubice III   

____________________________________________________________________________ 
 

10. 
Souhlas s přípravou investičních akcí pro realizaci v roce 2008 

 

Usnesení 335 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) schvaluje zahájit přípravu podkladů pro realizaci akce: „Vybudování nových 
parkovacích míst v ulici E. Košťála u čp. 967 – 969 v Pardubicích“  

b) schvaluje zahájit přípravu podkladů pro realizaci akce: „Úpravy odpočinkové zóny ve 
vnitrobloku ulic Na Drážce, U Háje a Bezdíčkova v Pardubicích“ 

Zodpovídá: Miluše Pětioká 
Termín: říjen 2008 

____________________________________________________________________________ 
 

11. 
Aktualizovaná verze vnitřní směrnice Městského obvodu Pardubice III  

„o cestovních náhradách“  
 

Usnesení 336 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III: 
a) schvaluje aktualizovanou verzi směrnice Městského obvodu Pardubice III o cestovních 

náhradách 3 – 3/2008 s účinností od 1. 10. 2008, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

b) doporučuje ji předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice III pro schválení Zásad poskytování cestovních náhrad členům 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III.  

____________________________________________________________________________ 
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12. 
Vyjádření k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2742/111 v k.ú. Pardubice 

 

Usnesení 337 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 2742/111               
o výměře 111 m2 v k.ú. Pardubice, který je ve vlastnictví pana J.P.*, a pro účely investiční 
akce „Stavební úpravy parkoviště mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích“. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

 
13. 

Vyjádření k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2742/112 v k.ú. Pardubice 
 
Usnesení 338 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 2742/112              
o výměře 63 m2 v k.ú. Pardubice, který je ve vlastnictví pana J.Ch.* a J.Ch.*  a O.Ch.*, pro 
účely investiční akce „Stavební úpravy parkoviště mezi ulicemi Luční a Dašická 
v Pardubicích“. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

 

14. 
Vyjádření k záměru pronajmout nebytový prostor v objektu č. p. 1013-17 ul. Erno 

Košťála  
 
Usnesení 339 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se záměrem pronajmout nebytový prostor         
o výměře 103,7 m2 v objektu č.p. 1013-17 v ulici Erno Košťála MUDr. Vítězslavu 
Novohradskému, IČ 69125422, za účelem zřízení ordinace praktického lékaře.  
Souhlas nenahrazuje rozhodnutí či opatření příslušného správního orgánu, nutného k danému 
účelu užívání stavby nebo její části dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování              
a stavebním řádu. 
____________________________________________________________________________ 

 

15. 
Vyjádření Městského obvodu Pardubice III jako účastníka řízení k oznámení o záměru 

v území k vydání územního souhlasu – oplocení p.č. 886/37 v k.ú. Pardubice 
 

Usnesení 340 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá k záměru stavby oplocení pozemku p.č. 886/37 
v k.ú. Pardubice žádné námitky či připomínky.  
____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
 

16. 
Vyjádření k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2742/82 v k.ú. Pardubice 

 

Usnesení 341 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 2742/82 o výměře 
26 m² v k.ú. Pardubice, který je ve vlastnictví pana J.D.* a A.D.*, oba bytem Dašická 522, 530 
03 Pardubice, pro účely investiční akce „Pardubice – MO III – Rekonstrukce chodníků v ulici 
Dašická. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

18. 
Vyjádření k žádosti o darování pozemku p.č. 2742/88 v k.ú. Pardubice a zřízení věcného 

břemene na části pozemku p.č. 781/4 v k.ú. Pardubice 
 
Usnesení 342 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s převodem pozemku p.č. 2742/88 o výměře 33 
m2 v k.ú. Pardubice na Statutární město Pardubice, který je ve vlastnictví D. M.* z důvodu 
realizace investiční akce „Pardubice - MO III – Rekonstrukce chodníků v ul. Dašická“. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

20. 
Vyjádření k projektové dokumentaci „Úprava křižovatky Na Drážce – Blahoutova 

v Pardubicích“ 
 

Usnesení 343 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s navrženou 
projektovou dokumentací ve stupni pro vydání stavebního povolení na akci „Úprava 
křižovatky Na Drážce – Blahoutova v Pardubicích“ společnosti PRODIN a.s., se sídlem 
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. 
____________________________________________________________________________ 

 

21. 
Vyjádření k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2742/84 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení 344 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 

 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 2742/84 o výměře 
34 m² v k.ú. Pardubice, který je ve vlastnictví pana M.S.*, pro účely investiční akce 
„Pardubice – MO III – Rekonstrukce chodníků v ul. Dašická“. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
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22. 
Vyjádření k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2742/92 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení 345 R/2008                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 2742/92 o výměře 
40 m2 v k.ú. Pardubice, který je ve vlastnictví pana P.H. a pana T.H.*, pro účely investiční 
akce „Pardubice – MO III – Rekonstrukce chodníků v ul. Dašická“. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 
 
Přílohy zápisu z 26. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III: 
 

o Příloha k usnesení 329 R/2008 – názvy a umístění herních prvků,  
o Příloha k usnesení 331 R/2008 – vyhodnocení plnění rozpočtu 2008, 
o Příloha k usnesení 336 R/2008 – směrnice 3 – 3/2008. 

____________________________________________________________________________ 
 
 
V Pardubicích dne  11. září 2008. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  ( kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


