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U S N E S E N Í 
z 24. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 24. října 2016 od 12:30 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

 

1. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála u čp. 1015 

 
Usnesení R/275/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích Erno Košťála na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 1015 (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) pro Jiřího Korose, trvale bytem Erno Košťála 1015, 530 12 Pardubice, 
datum nar. 18. 9. 1932 (držitele průkazu ZTP) v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Brigádníků mezi čp. 368 - 369 

 
Usnesení R/276/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, ulici Brigádníků - na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 366 - 369, 
konkrétně mezi vchody čp. 368 - 369 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro J.Č. v termínu 
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „RD*“, Pardubice“  

 
Usnesení R/277/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „RD*“ 
dle koordinační situace – číslo přílohy C. 3, který je součástí projektové dokumentace zpracované v červenci 
2016 společností ARCHISTAT s.r.o., se sídlem Na Sádkách 1906, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 274 79 
170 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. Vyjádření bude použito jako podklad pro vydání územního souhlasu a ohlášení stavby. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
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__________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k projektované trase optického vedení akce „Optické připojení – Pardubice – Bartoňova ulice – 

investor FASTPORT a. s., Pce“ 

 
Usnesení R/278/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy optického vedení, tak jak je uvedeno v situačním výkresu 
plánované akce „Optické připojení – Pardubice – Bartoňova ulice – investor FASTPORT a. s., Pce“, zpracované 
projekční kanceláří Marie Kuchařová, se sídlem Dražkovice 141, 533 33 Pardubice, IČ 162 40 171 s podmínkou, 
že vedení optické sítě bude uloženo pod místními komunikacemi – cyklistickou stezkou a chodníkem 
protlakem. Dále 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. 2016 

 
Usnesení R/279/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, 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 k 30. 9. 2016. 

__________________________________________________________________________________ 
 

6.  
Pravidla rady MO Pardubice III o podpoře aktivit senior klubů 

 
Usnesení R/280/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

Pravidla rady MO Pardubice III o podpoře aktivit senior klubů dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Změna „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III“ 

 
Usnesení R/281/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

změnu vnitřní směrnici č. 15/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice 
III dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
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8. 
Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/282/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

postup likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku evidovaného a spravovaného 

Městským obvodem Pardubice III, který je uvedený v zápise z jednání likvidační komise ze dne 17. 10. 2016 
(zápis je nedílnou součástí tohoto usnesení).  

_________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Žádost Aleše Kulhánka o nájem nebytových prostor v areálu Hůrka 

 
Usnesení R/283/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytového prostoru o výměře 32 m2 v objektu bez čp./č.e. v areálu Hůrka čp. 1823 označeném 
jako č. 9 stojícím na pozemku stavební parcela č. 3515/17 v obci a k.ú. Pardubice Aleši Kulhánkovi, IČ 698 
56 621, se sídlem Štrossova 129, 530 03 Pardubice – Bílé Předměstí pro účel nájmu: garáž a sklad pro 
dráteníka a skladování dalších řemeslných dílen, pokud je uvažovaný nájem v souladu s koncepcí rozvoje 
areálu Hůrka. 

__________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce  

„Snížení energetické náročnosti objektu prodejny Na Drážce“ v ulici Na Drážce čp. 1584 
 
Usnesení R/284/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Snížení energetické náročnosti objektu prodejny 
Na Drážce“ v ulici Na Drážce čp. 1584 dle situace ZOV, číslo výkresu 101 projektové dokumentace pro stavební 
povolení, zpracované v měsíci květnu 2016, Ing. Ondřejem Šindlerem, se sídlem 538 51 Horka 142, 
IČ 74963350 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Dodatek ke smlouvě o dílo č. AG - MO III 1/2016  

 
Usnesení R/285/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) dodatek ke smlouvě o dílo č. AG - MO III 1/2016 ze dne 25. 12. 2015 uzavřené 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 na pozemcích ve vlastnictví města Pardubice 
v rozsahu daném pasportem veřejné zeleně na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2016,   
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b) snížení celkové maximální ceny provedení zálivky za rok uvedenou v článku 6.5. Smlouvy na 
140 000 Kč bez DPH, tj. 169 400 Kč včetně DPH 21 %, 

c) zvýšení maximální ceny za likvidaci odpadu za rok uvedenou v článku 6.6. Smlouvy na 151 000 Kč bez 
DPH tj. 182 710 Kč včetně DPH 21 %,  

2. ukládá  

připravit Dodatek ke smlouvě dle tohoto usnesení a předložit jej k podpisu smluvních stran.  

__________________________________________________________________________________ 
 

 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


