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S  

U S N E S E N Í 
z 21. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 27. července 2016 od 9:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Václav Shejbal, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: Ing. Aleš Vavřička 
________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Usnesení R/248/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s bezúplatným převodem p.p.č. 409/109 o výměře 5 m2, p.p.č. 409/110 o výměře 209 m2, p.p.č. 409/137 o 
výměře 116 m2, p.p.č. 409/196 o výměře 210 m2, p.p.č. 409/231 o výměře 54 m2, p.p.č. 409/298  
o výměře 55 m2 včetně technické infrastruktury (veřejné osvětlení, komunikace) v k.ú. Studánka  
z vlastnictví společnosti AZURE s.r.o., IČ 27496384, se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082,  
do vlastnictví Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice  
za podmínky: v pasportu komunikací bude předmětná komunikace zařazena jako veřejně přístupná účelová 
komunikace.  
 _________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Žádost společnosti PAYTON a.s. o zřízení věcného břemene na inženýrskou síť  

„Datové rozvody pro obytný resort Na Babce“  
Usnesení R/249/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením věcného břemene na části p.p.č. 424/70, části p.p.č. 462/10 k.ú. Studánka spočívajícího  
v právu uložení a provozování stávajících inženýrských sítí „Datové rozvody pro obytný resort Na Babce“  
pro společnost PAYTON a.s., IČ 27658708, se sídlem Roháčova 188/37, Žižkov, Praha 3.  

_________________________________________________________________________________ 
 
 

4. 
Žádost Ivety Hrbkové o výpůjčku části p.p.č. 831/3, části p.p.č. 851/12 a části st.p.č. 6806 k.ú. Pardubice  

 
 
Usnesení R/250/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti 1, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání části p.p.č. 831/3 o výměře cca 180 m2, části st.p.č. 6806 o výměře 
cca 27 m2, části p.p.č. 851/12 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Pardubice, s podmínkou, že hranice oploceného 
pozemku bude vzdálena min. 10 m od nejbližší stěny bytového domu čp. 1568, tak jak je zakresleno v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení, za účelem vybudování a užívání oploceného dětského hřiště u 
soukromé miniškolky sídlící v budově přilehlé k pozemku v čp. 1586 ul. Na Okrouhlíku a umístění 
uzamykatelného přístřešku o výměře cca 3 x 2 m žadatelce I.H.* 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
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________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby  

„Změna před dokončením stavby, dvorní objekt RD čp. 304“ v ulici Rumunská 
 
Usnesení R/251/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Změna před dokončením stavby, dvorní objekt RD 
čp. 304“ v ulici Rumunská, dle koordinační situace části C. číslo přílohy 3. projektové dokumentace 
pro stavební povolení, zpracované v měsíci červnu 2016 společností 2A AgroAtelier, spol. s r.o., se sídlem 
Pardubice, K Vinici 1901, PSČ 530 02, IČ 150 51 765 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2016 

 
Usnesení R/252/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

1. bere na vědomí   

rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2016, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části,  

2. ukládá  

předložit rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2016 na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení.  

      Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: září 2016 

_______________________________________________________________________________ 

7. 
Jmenování likvidační komise 

 
Usnesení R/253/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. jmenuje 

jednorázovou likvidační komisi v následujícím složení: 

Předseda komise: 
Ing. Jaroslav Cihlo člen zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III 
Členové komise: 
JUDr. Ludmila Knotková tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice III 
Ing. Irena Štěpánková  vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí 
Ing. Monika Šimůnková sam. odborný referent odboru dopravy a životního prostředí 
Zina Mejzlíková   sam. odborný referent odboru ekonomického a vnitřních věcí 
Tajemník komise: 
Milena Rajnetová  sam. odborný referent odboru ekonomického a vnitřních věcí 
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2. ukládá 

předložit návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Radě městského 
obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: JUDr. Ludmila Knotková 
T:  2016 

__________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení stavby  

„Manipulační plocha v areálu skupiny BARTH“  
 
Usnesení R/254/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Manipulační plocha v areálu skupiny BARTH“ dle 
situačního výkresu č. 2,3 projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, zpracované v měsíci 
květnu 2016 společností A.S.S.A. architekti s.r.o., se  sídlem Perlová 7, 301 14 Plzeň, IČ 49197606 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Nakládání se ztracenými a nalezenými předměty 

 
Usnesení R/255/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

vnitřní směrnici o nakládání se ztracenými a nalezenými předměty, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Ocenění významné životní události - jubilea 

 
Usnesení R/255/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) poskytování věcných darů (max. hodnota 250,- Kč na jubilanta) a gratulaci spoluobčanům Městského 
obvodu Pardubice III k jejich životnímu jubileu od věku 80 let (tj. 80, 85, 90 a 95), 

b) poskytování věcných darů (max. hodnota 500,- Kč na jubilanta) a gratulaci spoluobčanům Městského 
obvodu Pardubice III k jejich životnímu jubileu od věku 100 let a poté každoročně. 

2. ukládá  

starostovi resp. zaměstnancům úřadu realizovat v konkrétních případech poskytnutí věcných darů 
v podobě individuálních gratulací. 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: průběžně 

_________________________________________________________________________________________ 

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


