
38. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 22. srpna 2013       Strana 1 (celkem 5) 
 

 
 

 
SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 37. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

 
 

(38. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 22.8.2013) 
 

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. 
Informativní zpráva  

plnění a čerpání rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III k 31.7. 2013 
 

Usnesení R/463/2013              (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
 _____________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Pořádání akce „Počítače pro seniory“ podzim 2013 

 

Usnesení R/464/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

pořádání akce „Počítače pro seniory“ v termínu podzim 2013 ve spolupráci s místními základními 
školami, s předpokládanou cenou 3.000,- Kč za zajištění jednoho kursu o 10ti  lekcích, 

2. ukládá   

a) objednat zajištění organizace akce „Počítače pro seniory“ u ZŠ Dubina a ZŠ Studánka,  

b) zveřejnit informace o pořádání akce „Počítače pro seniory“. 
Z: Ing. Irena Štěpánková 

T: 9/2013 
______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Žádost BARTH – media, a.s. o výpůjčku pozemků  

 
Usnesení R/465/2013              (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s výpůjčkou části p.p.č. 2986/4 o výměře 537 m2, části p.p.č. 2986/3 o výměře 97 m2, části p.p.č. 
2985/1 o výměře 37 m2, části p.p.č. 1128/21 o výměře 17 m2, části p.p.č. 986/15 o výměře 7 m2, části 
p.p.č. 986/1 o výměře 5 m2, části p.p.č. 2986/2 o výměře 5 m2, části p.p.č. 2986/10 o výměře 2 m2 k.ú. 
Pardubice společnosti BARTH – media, a.s, IČ 25256181, se sídlem Hůrka 1798, Pardubice za účelem 
výstavby komunikací (rozšíření přilehlé křižovatky a vybudování nového sjezdu na silnici I/36 včetně 



38. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 22. srpna 2013       Strana 2 (celkem 5) 
 

úprav cyklostezky, ostrůvku pro chodce apod.) v souvislosti s plánovaným rozšířením obchodně-
servisního areálu skupiny BARTH; 

b) s bezúplatným převodem vybudovaných staveb na části p.p.č. 2986/4, části p.p.č. 2986/3, části p.p.č. 
2985/1, části p.p.č. 1128/21, části p.p.č. 986/15, části p.p.č. 986/1, části p.p.č. 2986/2, části p.p.č. 
2986/10 k.ú. Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem 
Pernštýnské nám. 1, Pardubice po vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu 
na stavbu komunikací. 

______________________________________________________________________________________ 

4. 
Žádost vlastníků pozemků pod komunikacemi o jejich odkoupení městem  

 
Usnesení R/466/2013              (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s odkoupením pozemků  p.p.č. 785/27 o výměře 254 m2, p.p.č. 2747/8 o výměře 532 m2 k.ú. Pardubice 
ležících pod místními komunikacemi od Miloslava Adamce, nar. 8. 12. 1942, trvale bytem Ještědská 
516/46, Liberec, Vlastimila Adamce, nar. 5. 12. 1947, trvale bytem Pivoňkova 276, Stráž nad Nisou, Jiřího 
Kmoníčka, nar. 14. 1. 1935, trvale bytem Spojilská 1067, Pardubice, Bohumila Kmoníčka, nar. 30. 5. 1936, 
trvale bytem Luční 552, Pardubice, Ludvíka Kmoníčka, nar. 14. 8.1928, trvale bytem Dašická 1256, 
Pardubice, Petra Bubáka, nar. 1. 10. 1960, trvale bytem Věry Junkové 77, Pardubice, Marie Pejchové, nar. 
31. 5. 1943, trvale bytem U Krematoria 1227, Pardubice, Věry Polákové, nar. 1. 6. 1943, trvale bytem Jana 
Zajíce 953, Pardubice, Blanky Beránkové, nar. 27. 7. 1935, trvale bytem Horní 8/1465, Nusle, Praha 4, 
Jany Lamkové, nar. 31.10.1949, trvale bytem Kapitána Bartoše 412, Pardubice, Ivany Lamkové, nar. 5. 1. 
1958, trvale bytem Lidmily Malé 821, Pardubice, Libuše Hornátové, nar. 28.6.1929, trvale bytem Studentů 
133, Kutná Hora do vlastnictví statutárního města Pardubic, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 
1, Pardubice. 
______________________________________________________________________________________ 

5. 
Zadání stavby Oprava chodníku v ul. Spojilská, úsek A2  

 
Usnesení R/467/2013              (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) přímé zadání stavby Oprava chodníku v ulici Spojilská, úsek A2 v souladu s čl. 6 bodem 3. 
Zadávacího řádu veřejných zakázek společnosti Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Pardubice, IČ 
25262572 za cenu 1 457 663 Kč s DPH; 

b) uzavření smlouvy o dílo se Službami města Pardubic a.s. ve znění dle důvodové zprávy.  
______________________________________________________________________________________ 

 

6. 
Vybudování hřiště na pétanque  

 
Usnesení R/468/2013              (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s vybudováním hřiště na pétanque vedle stávajícího sportoviště v ulici Na Drážce za cenu do 65 000 Kč. 
______________________________________________________________________________________ 

7. 
Žádost Zdeňka Braborce o převod nájmu NP na Hůrkách  

 
Usnesení R/469/2013              (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se změnou nájemní smlouvy ze dne 30.10.2008 ve znění dodatku č. 1 na nebytový prostor nacházející se v 
objektu bez č.p./č.e. označeném jako č. 9, stojícím na pozemku označeném jako st.p.č. 3515/17 v k.ú. 
Pardubice v areálu bývalých kasáren Hůrka čp. 1823 (vrata č. 28), spočívající ve změně nájemce ze Zdeňka 
Braborce, nar. 10.12.1959, bytem J. Zajíce 947, 530 12 Pardubice, IČ 41236432 na Zdeňka Braborce, nar. 
12.12.1988, bytem Na Drážce 1549, 530 03 Pardubice, IČ 88335429. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

8. 
Vyjádření k projektované trase optického vedení akce „A-Fiber – TMCZ, Optická trasa č.41, 

PS000720 mezi 50639 Zminný (Pardubice) – 50603 Pardubice, Na Drážce“ 
 
Usnesení R/470/2013              (rozprava: 1; hlasování: pro 5, 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 výkrese 
plánované akce „A-Fiber – TMCZ, Optická trasa č.41, PS000720 mezi 50639 Zminný (Pardubice) – 50603 
Pardubice, Na Drážce“, zpracované společností SITEL, spol. s  r.o., se sídlem Nad Elektrárnou 1526/45, 
106 00 Praha 10, IČ 44797320 s tím, že uložení vedení pod místními komunikacemi (vozovkami a 
chodníky) bude provedeno protlakem. Výjimku bude tvořit pouze úsek před bytovým domem čp. 499 
v ulici Na Drážce, kde Rada městského obvodu Pardubice III jako vlastník komunikace souhlasí s uložením 
vedení výkopem. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

9. 
Žádost Petra Horčice o prodej pozemku  

 
Usnesení R/471/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemku p.p.č. 790/3 o výměře 44 m2 k.ú. Pardubice panu P.H.* za cenu 1000 Kč/m2. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení).   
______________________________________________________________________________________ 

10. 
Žádost Ivety Hrbkové o nájem nebytových prostor Na Okrouhlíku  

 

Usnesení R/472/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytových prostor o celkové výměře 110,47 m2 v přízemí objektu  čp. 1586 ul. Na Okrouhlíku, 
stojícího na pozemku označeném jako stavební p. č. 6806 k.ú. Pardubice paní Ivetě Hrbkové, nar. 5.7.1960, 
IČ 01957147, bytem Kpt. Bartoše 332, 530 09 Pardubice za účelem provozování dětského klubu a školičky 
pro děti předškolního věku od 3 do 7 let. 
______________________________________________________________________________________ 

11. 
Elektronická aukce energií - 2. kolo 

 

Usnesení R/473/2013              (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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schvaluje 

a) uspořádání 2. kola elektronické aukce energií pro domácnosti a podnikatele v průběhu měsíců 
září/říjen 2013, 

b) zajištění obdobné propagace jako v 1. kole (předání informací prostřednictvím Zpravodaje MO 
Pardubice III, webových stránek MO Pardubice III, případně místního rozhlasu). 

______________________________________________________________________________________ 

12. 
Informace o projektové dokumentaci na opravu komunikace u garáží v ul. Věry Junkové  

 
Usnesení R/474/2013              (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 

13. 
Záměr zastřešení veřejného prostoru obchodního centra Dubina  

 
Usnesení R/475/2013              (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

schvaluje 

objednání studie zastřešení veřejné plochy obchodního centra Dubina v ceně do 50 tis. Kč. 
______________________________________________________________________________________ 

14. 
Diskuse 

 

Členové Rady městského obvodu Pardubice III v diskusi hodnotili úroveň kulturních akcí pořádaných na 
území MO Pardubice III. Bylo navrženo a odsouhlaseno následující usnesení: 
 
Usnesení R/476/2013              (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III 

ukládá 

uspořádat ve spolupráci s KC Pardubice v měsících září/říjen dvě akce Opékání buřtů v blízkosti 
restaurace Galanta s doprovodnou hudební produkcí v termínech 20. září a 11. října 2013.  

 
           T: 9/10 2013 

Z: Štěpánková 
 
Předsedkyně Humanitní komise Městského obvodu Pardubice III MUDr. Peřinová přednesla krátce zprávu 
o činnosti komise. Poté Ing. Aleš Vavřička poděkoval za dosavadní spolupráci a předal rezignační dopis, ve 
kterém sděluje ukončení své práce v Humanitní komisi RMO Pardubice III z důvodu značného pracovního 
vytížení. 
 
Usnesení R/477/2013              (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III 

1. bere na vědomí   

rezignaci Ing. Aleše Vavřičky na funkci člena Humanitní komise Rady městského obvodu 
Pardubice III ke dni 31. srpna 2013, 

2. jmenuje  

pana Petra Tomáška členem Humanitní komise Rady městského obvodu Pardubice III ke dni 
1. září 2013. 
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Usnesení R/478/2013              (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III  

bere na vědomí 

vydání Zpravodaje č. 3/2013 rozšířené o 4 strany A4, které budou obsahovat anketu spokojenosti 
obyvatel a informace o 2. kole e-aukce energií. 

Dále byla hodnocena úroveň úklidu veřejného prostranství na území obvodu. Byl projednán návrh umožnit 
obyvatelů obvodu snadno nahlašovat nedostatky a závady na veřejném prostranství prostřednictvím 
aplikace Dej Tip. 
 
Usnesení R/479/2013              (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III  

ukládá 

zapojit se do programu služby Dej Tip na dobu jednoho roku ve variantě Gold + webové rozhraní. 

    T: 9/2013 
Z: tajemník 

 _____________________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne 22. srpna 2013 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


