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U S N E S E NÍ 
z 53. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 16. října 2014 od 16:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Jaroslav Cihlo, RNDr. Josef Kubát, MUDr. Drahomíra 
Peřinová, Ing. Aleš Vavřička 
tajemník ÚMO Pardubice III: JUDr. Ludmila Knotková  
 

Omluveni: - 
______________________________________________________________________________________ 

 
1. 

Zadání veřejné zakázky Oprava komunikace u čp. 741 na Dubině  
 
Usnesení R/646/2014                                          (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s uzavřením smlouvy o dílo na stavbu Oprava komunikace u čp. 741 na Dubině se společností Skanska a.s., 
Líbalova 2348/1, Praha 4, IČ 26271303 na částku 895 884 Kč s DPH. 
______________________________________________________________________________________ 

2. 
Zadání veřejné zakázky Oprava chodníku U Háje  

 

Usnesení R/647/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zadáním stavby Oprava chodníku v ulici U Háje společnosti S Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 
Pardubice, IČ 25262572 za cenu 660 365 Kč včetně DPH. 
______________________________________________________________________________________ 

3. 
Žádosti o prodej nebo nájem pozemku p.p.č. 742/11 v Dašické ulici  

 

Usnesení R/648/2014                                          (rozprava: 5; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. 1) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem části pozemku p.p.č. 742/11 k.ú. Pardubice o výměře cca 440 m2 Č.K.*  
 

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

 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby 

„Stavební úpravy stávajícího administrativního objektu – úprava na církevní objekt“ 
 

Usnesení R/649/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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za Městský obvod Pardubice III s navrženou stavební akcí „Stavební úpravy stávajícího administrativního 
objektu – úprava na církevní objekt“, jejíž projektovou dokumentaci pro stavební řízení zpracovala 
v dubnu 2014 společnost PK – projekt s. r. o., se sídlem Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice, 
IČ 274 85 358 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

5. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 9. 2014 

 

Usnesení R/650/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 5, 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 ke 30. 9. 2014. 
______________________________________________________________________________________ 

7. 
Odkoupení pozemků pod komunikací – Slavíková, Foltýnová, Janeček  

 
Usnesení R/651/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s odkoupením části pozemku p.p.č. 1042/37 o výměře 58 m2 v k.ú. Pardubice od M.S.* , části pozemku 
p.p.č. 1042/41 o výměře 53 m2 v k.ú. Pardubice od M.F.*  a části pozemku p.p.č. 1042/40 o výměře 42 m2 v 
k.ú. Pardubice od V.J.* , do vlastnictví statutárního města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice, IČ 
00274046. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
______________________________________________________________________________________ 

 

8. 
Změna nájemce u smlouvy o umístění reklamy  

 

Usnesení R/652/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se změnou nájemce ve smlouvě o umístění oboustranného reklamního zařízení umístěného na části p.p.č. 
409/20 k.ú. Studánka o rozměru 3 m x 1 m ze společnosti Automobily Liška spol. s r.o., IČ 47454636, se 
sídlem Pardubice, Bílé předměstí, Hůrka 1828 na společnost Autocentrum BARTH a.s., IČ 25278924, se 
sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice - Dubina. 

_______________________________________________________________________________ 

9. 
Vyjádření k umístění stavby „Pardubice, Pod Zahradami, přeložka nn-Kačmarik“ 

 
Usnesení R/653/2014                                          (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s umístěním stavby „Pardubice, Pod Zahradami, přeložka nn- Kačmarik“ 
dle situačního výkresu č. 01/01 z projektové dokumentace ve stupni PPD zpracované dne 22. 9. 2014 
společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, 
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IČ 26011701, pouze v zeleném pásu v ulici Pod Zahradami a dále se doporučuje vést přeložku nn na 
vlastním pozemku v souladu se zákonem č. 13/1997. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

______________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Dodatek č. 5 ke směrnici č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 

 
Usnesení R/654/2014                                          (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

dodatek č. 5 ke směrnici č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem tak, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 
V Pardubicích dne 16. října 2014. 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


