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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 10.12.2009) 

 
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. 
_____________________________________________________________________________ 
 

1. 
Aktualizace Knihovního řádu Knihovny Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/597/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 
1. schvaluje 

aktualizovanou verzi Knihovního řádu včetně příloh dle předložené zprávy s účinností od   
15. 12. 2009. Knihovní řád včetně příloh je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

 
2. souhlasí 

s prodloužením platnosti registračního poplatku pro všechny čtenáře, kteří uhradili tento 
poplatek v první polovině roku 2009, o šest měsíců. 

______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Zpravodaj M ěstského obvodu Pardubice III v roce 2010  

 
Usnesení R/598/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e 

a) čtvrtletní vydávání Zpravodaje městského obvodu Pardubice III a distribuci do všech 
domácností na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2010, 

b) zadávání zpracování a tisku u firmy DTP Studio Ing. Formanová, se sídlem Bratranců 
Veverkových 566, 530 02 Pardubice, IČ: 65671481 pro rok 2010, 

c) zadávání roznášky u firmy FERDA – česká reklamní počta, se sídlem Dvorská 648, 500 30 
Hradec Králové 15, IČ: 11012773 pro rok 2010. 

______________________________________________________________________________ 
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3. 
Vyhodnocení plnění rozpočtu  Městského obvodu Pardubice III  

k 30.11. 2009 
 

Usnesení R/599/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

1. b e r e  n a  vě d o m í    

vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30.11.2009, které je jako 
příloha nedílnou součástí tohoto unesení,  

2. u k l á d á   

předložit vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30.11.2009 na 
nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 12/2009 

______________________________________________________________________________ 
 

4. 
6. změna rozpočtu 2009 Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/600/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem 6. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 v celkové výši 
rozpočtu 40.523 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit 6. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 12/2009 

______________________________________________________________________________ 
 

5. 
Návrh rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III na rok 2010 

 
Usnesení R/601/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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1. souhlasí 

a) s návrhem rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 v celkové výši 30.748 
tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, 

b) s návrhem rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 
v celkové výši 490 tis. Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
unesení, 

c) s předloženým rozpočtovým výhledem Městského obvodu Pardubice III do roku 2014 
tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení, 

d) s předloženým rozpočtovým provizóriem na rok 2010 tak, jak je uvedeno v příloze, která 
je nedílnou součástí tohoto unesení, 

2. ukládá  

předložit návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010, návrh rozpočtu 
sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III, rozpočtový výhled Městského obvodu 
Pardubice III na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a 
doporučuje jej ke schválení. 

        Z: Irena Štěpánková 
T: 10.12.2009 

______________________________________________________________________________ 
 

6. 
Kulturní akce M ěstského obvodu Pardubice III pro rok 2010 

 
Usnesení R/602/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. doporučuje 

uskutečnit jako kulturní akce Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 „Masopustní 
tancovačka“ (termín 13.2.2010), „Slet čarodějnic“ (termín 30.4.2010), „Dětský den“ (termín 
bude upřesněn), „Studánecké posvícení“ (termín bude upřesněn), „Strašidelná stezka“ (termín 
bude upřesněn),  „Vánoční zpívání“ (předpokládaný termín 23.12.2010),  „soutěž rozkvetlá 
okna“ a případně další. Akce budou připraveny ve spolupráci s KC Pardubice a místními 
základními školami 

2. ukládá  

předložit návrh kulturních akcí MO Pardubice III pro rok 2010 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení.  

Z: Irena Štěpánková 
T: 12/2009 

______________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k projektové dokumentaci „Tribuna FK Slovan Pardubice“ 

 
Usnesení R/603/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 
schvaluje  
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   za Městský obvod Pardubice III,  navrženou projektovou dokumentaci (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro vydání územního souhlasu na akci „Tribuna FK 
Slovan Pardubice“ žadatele FK Slovan Pardubice, se sídlem Luční 296, Pardubice,  IČ 48158780 
s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Zřízení  a užívání zpevněné plochy pro 

parkování u objektu na pozemku označeném jako stavební parcela číslo 10729 
v katastrálním území Pardubice“  

 
Usnesení R/604/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

za Městský obvod Pardubice III, navrženou projektovou dokumentaci ve stupni pro územní 
řízení na akci „Zřízení a užívání zpevněné plochy pro parkování u objektu na pozemku 
označeném jako stavební parcela číslo 10729 v katastrálním území Pardubice“ žadatele L.P.* s 
tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.   
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
 

9. 
Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2010 

 
Usnesení R/605/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e 

předložený návrh termínů jednání Rady a Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III na rok 
2010 takto: 

14. 1. 2010 RMO 
11. 2. 2010 RMO 
4. 3. 2010  RMO + ZMO 
8. 4. 2010 RMO 
6. 5. 2010 RMO 
3. 6. 2010  RMO + ZMO 

22. 7. 2010 RMO 
2. 9. 2010 RMO + ZMO 

30. 9. 2010 RMO 
______________________________________________________________________________ 

 
10. 

Vyjádření k projektové dokumentaci „Sportovně relaxační a obchodní centrum Pardubice 
- Dubina“ 

 
Usnesení R/606/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 
schvaluje  
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za Městský obvod Pardubice III,  navrženou projektovou dokumentaci (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro územní řízení na akci „Sportovně relaxační a 
obchodní centrum Pardubice - Dubina“ žadatele společnosti Centrum Pardubice, projektový 
atelier, s.r.o., se sídlem Hradecká 569, 533 52 Staré Hradiště, IČ 48172669 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k žádostem o prodej pozemků zastavěných řadovými garážemi v ul. Věry 

Junkové, v k.ú. Pardubice 
 
Usnesení R/607/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) se záměrem prodat pozemek st.p.č. 5751/16 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěný 
stavbou řadové garáže, vlastníkovi stavby paní J.K.* 

b) se záměrem prodat pozemek st.p.č. 5751/24 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěný 
stavbou řadové garáže, vlastníkům stavby panu V.K.* a E.K.*, 

c) se záměrem prodat pozemek st.p.č. 5751/18 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěný 
stavbou řadové garáže, vlastníkovi stavby M.V.*, 

d) se záměrem prodat pozemek st.p.č. 5751/23 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěný 
stavbou řadové garáže, vlastníkovi stavby paní O.Z.*, 

e) se záměrem prodat pozemek st.p.č. 5751/12 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěný 
stavbou řadové garáže, vlastníkovi stavby paní M.K.*,  

f) se záměrem prodat pozemek st.p.č. 5751/10 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěný 
stavbou řadové garáže, vlastníkovi stavby panu R.D.*, 

g) se záměrem prodat pozemek st.p.č. 5751/17 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěný 
stavbou řadové garáže, vlastníkům stavby panu Z.P.* a H.P.*, 

h) se záměrem prodat pozemek st.p.č. 5751/15 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěný 
stavbou řadové garáže, vlastníkům stavby panu V.R. a E.R.*, 

i) se záměrem prodat pozemek st.p.č. 5751/9 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěný 
stavbou řadové garáže, vlastníkům stavby panu P.S.* a D.S.*, 

j) se záměrem prodat pozemek st.p.č. 5751/26 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěný 
stavbou řadové garáže, vlastníkovi stavby paní I.T.*, 

a to za cenu obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase. 

 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

 
13.  

Vyjádření k žádosti o uzavření smlouvy o umístění reklamního zařízení  
 
Usnesení R/608/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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s umístěním reklamního zařízení o rozměru 2 x 1 na boční zdi spojovacího ochozu mezi 
budovami č.p. 982 a 983 ul. Jana Zajíce v Pardubicích (reklamní zařízení pro obchod P&A – 
textil, hračky, domácí potřeby) pana H.X.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

14. 
Zadání zpracování studie na zlepšení dopravního řešení  

v ulici Věry Junkové před čp. 499 - 506 
 

Usnesení R/609/2009                                        (pro 3, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
1. schvaluje 

zpracování studie na zlepšení dopravního řešení v ulici Věry Junkové před čp. 499 - 506, viz 
situační výkres, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

 
2. rozhodla,  

že zhotovitelem studie bude společnost PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 
Pardubice, IČ: 25292161 za nabídkovou cenu 19.600,- Kč bez DPH, 

 
3. ukládá  

uzavřít se společností PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ 
25292161 smlouvu o dílo,        

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
             Termín: prosinec 2009 

______________________________________________________________________________ 
 

15. 
Smlouvy na rok 2010 – odpadové hospodářství  

 
Usnesení R/610/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 
1. schvaluje 

a) uzavření smlouvy o dílo č. O – MO III 01/2010, dle které zhotovitel Služby města Pardubic 
a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 bude pro objednatele 
Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III zajišťovat likvidaci komunálního 
odpadu a práce s tím spojené, především: 

- přistavování velkoobjemových kontejnerů, 
- obsluhu a výsyp odpadkových košů, 
- likvidaci černých skládek, 

(předpokládaný roční objem prací pro rok 2010 činí: 1.025.000,- Kč bez DPH),   

b) uzavření smlouvy o dílo č. O – MO III 02/2010, dle které zhotovitel Služby města Pardubic 
a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 bude pro objednatele 
Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III zajišťovat provádění sběru a 
likvidace psích exkrementů: 
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-  obsluhu speciálních košů instalovaných na území Městského obvodu III (jejich 
vyprazdňování, odvoz a likvidaci odpadu, včetně pravidelného doplňování 
chybějících sáčků při výsypu košů), 

 (předpokládaný roční objem prací pro rok 2010 je: 175.000,- Kč bez DPH), 

c) uzavření smlouvy o dílo č. 1467, dle které zhotovitel SmP – Odpady a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 02 Pardubice, IČ: 27547230 bude pro objednatele Statutární město Pardubice - 
Městský obvod Pardubice III provádět svoz odpadů, zajišťovat jejich ukládání, likvidaci z 5 
ks kontejnerů o objemu 1 100 l  

 (předpokládaný roční objem prací bez mimořádných svozů pro rok 2010 je 71.163,- Kč bez 
DPH),  

 
2. ukládá 

a) uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 
Pardubice, IČ 25262572 smlouvy schválené pod body a), b), které jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

b) uzavřít se společností SmP – Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 
27547230 smlouvu schválenou pod bodem c), která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

 
        Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová  

        Termín: prosinec 2009 
______________________________________________________________________________ 
 

16. 
Smlouva na rok 2010 – údržba a opravy místních a účelových komunikací 

 
Usnesení R/611/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
1. schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. K – MO III 01/2010, dle které zhotovitel Služby města Pardubic 
a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 bude pro objednatele Statutární 
město Pardubice - Městský obvod Pardubice III zajišťovat údržbu a opravy místních a 
účelových komunikací, jejich součástí a příslušenství v roce 2010, 

 
2. ukládá 

      uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803,  
      530 02 Pardubice, IČ 25262572 smlouvu schválenou pod bodem 1, jejíž návrh je 
      nedílnou součástí tohoto usnesení,  

          Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
Termín: 12/2009 

______________________________________________________________________________ 
 

17. 
Prodloužení povolení individuálního vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/612/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 

schvaluje 
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za Městský obvod Pardubice III, prodloužení povolení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, ulici Erno Košťála, na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 1015 (situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro J.K.* v termínu od 1. 1. 2010 – 31. 12. 2013. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
 

19. 
Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 

 
Usnesení R/613/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

pravidla pro hospodaření se sociálním fondem od 1. 1. 2010, jejichž znění jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení.  
______________________________________________________________________________ 
 

20. 
Dar pro sdružení „Smíření – hospicové sdružení pro Pardubický kraj“ 

 
Usnesení R/614/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

poskytnutí peněžního daru sdružení „Smíření – hospicové sdružení pro Pardubický kraj“, IČ 
266 25 385 se sídlem K Ploché dráze 602, Chrudim 537 01 ve výši 5.000,- Kč. 

2. ukládá  

pokrytí peněžního daru z prostředků položky rezerva starosty. 
Z: Irena Štěpánková 

T: 20.12.2009 
______________________________________________________________________________ 
 

22. 
Smlouva na rok 2010 – provádění zahradnických prací  

 
Usnesení R/615/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 
1. schvaluje 

v souladu se zadávacím řádem veřejných a dalších zakázek Městského obvodu Pardubice III 
po porovnání podaných cenových nabídek ve věci „Provádění zahradnických prací a dalších 
prací spojených s ošetřováním veřejné zeleně na území Městského obvodu Pardubice III, 
včetně svozu a likvidace vzniklého odpadu ze zeleně v roce 2010“  nejvýhodnější cenovou 
nabídku společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 
25262572, s nabídkovou cenou  885.588,- Kč  DPH 19 %), 

 
2. ukládá 
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uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, 
IČ 25262572 smlouvu na „Provádění zahradnických prací a dalších prací spojených 
s ošetřováním veřejné zeleně na území Městského obvodu Pardubice III, včetně svozu a 
likvidace vzniklého odpadu ze zeleně v roce 2010“ 

 
        Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová  

        Termín: leden 2010 
______________________________________________________________________________ 
 

23. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na umístění reklamního zařízení  

 
Usnesení R/616/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

doporučuje 

prodloužit společnosti rcm v.o.s., IČ 25963732, se sídlem Jana Zajíce 983, Pardubice, nájemní 
smlouvu na umístění reklamního zařízení o rozměru 2 x1 m na boční zdi spojovací rampy mezi 
čp. 982 a 983 ul. J. Zajíce v Pardubicích na dobu neurčitou. 
______________________________________________________________________________ 

 
V Pardubicích dne 10. 12. 2009 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 
 


