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U S N E S E N Í 
ze 4. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 30. března 2015 od 14:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Václav Shejbal, Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Vojtěch, 
Ing. Aleš Vavřička 
 

Omluveni: tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková  
________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. 
Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 34/2015 

 
Usnesení R/48/2015                                            (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e  

složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 34/2015 podle zákona č. 312/2002 Sb. na pozici odborného 
referenta státní správy a samosprávy (úsek přestupků) Úřadu městského obvodu Pardubice III takto: 

Mgr. Jiřina Klírová člen rady MO Pardubice III předseda komise 
Ing. Irena Štěpánková vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí  člen komise 
JUDr. Ludmila Knotková tajemník  člen komise 
_________________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Žádost o vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III ke konání noční produkce po 22. hodině 

 
Usnesení R/49/2015                                            (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

p o v o l u j e 

konání hudební produkce v době konání akce „Slet čarodějnic“ dne 30. 4. 2015 na veřejném prostranství 
centrálního parku Dubina od 22:00 do 0:30 hodin (1. 5. 2015), pořádané Kulturním centrem Pardubice, 
se sídlem náměstí Republiky 1, Pardubice, IČ 00085286, zastoupeným Bc. Tomášem Urbanem, pověřeným 
vedením Kulturního centra Pardubice. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky v ulici Na Drážce před čp. 1810 

 
Usnesení R/50/2015                                            (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace chodníku pro umístění 
a provozování letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Na Drážce, před barem JOLLY JOKERS čp. 1810, pro 
společnost CASCO 21 s. r. o., se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČ 283 74 762 v termínu od 1. 4. 
2015 do 31. 10. 2015 za dodržení následujících podmínek: 

1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr 40 m2  
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2. Bude zachována volná průchozí šířka chodníku min. 2,30 m. Restaurační předzahrádka bude umístěna 
pouze na ploše dle situačního výkresu.  

3. Hudební a jiný zvukový doprovod nebude během celé provozní denní doby předzahrádky rušit obyvatele 
okolních domů a bude ukončen do 21.00 hod., denní provoz letní předzahrádky bude ukončen nejpozději 
do 22.00 hod.  

4. Provozovatel letní předzahrádky zajistí každodenní úklid přilehlých zelených ploch a zpevněných ploch 
komunikací v okolí této předzahrádky. 

5. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní 
předzahrádky. 

_________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky v ulici Jana Zajíce za čp. 983 

 
Usnesení R/51/2015                                            (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í 

za Městský obvod Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace chodníku pro umístění a provozování letní 
předzahrádky v Pardubicích, v ulici Jana Zajíce, před kavárnou PROVANCE čp. 983, pro Ing. Radku Prášilovou, 
podnikající fyzickou osobu, trvale bytem Rožkova 2007, 530 02 Pardubice, IČ 01642138 v termínu od 
1.4.2015 do 31. 10. 2015 za dodržení následujících podmínek: 

1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr 15 m2  
2. Bude zachována volná průchozí šířka chodníku min. 2,30 m. Restaurační předzahrádka bude umístěna 

pouze na ploše dle situačního výkresu.  
3. Letní předzahrádka nebude napojena na žádné rozvody médií apod., denní provoz letní předzahrádky 

bude ukončen nejpozději do 22.00 hod.  
4. Provozovatel letní předzahrádky zajistí každodenní úklid přilehlých zelených ploch a zpevněných ploch 

komunikací v okolí této předzahrádky. 
5. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní 

předzahrádky. 

_________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření ke změně účelu užívání části rodinného domu v ulici Bartoňova čp. 941 ze sklepa  

na „Kancelář s občasnou výukou jazyků“ 
 

Usnesení R/52/2015                                            (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou změnou účelu užívání části rodinného domu v ulici Bartoňova 
čp. 941 ze sklepa na „Kancelář s občasnou výukou jazyků“ předloženou žadatelkou Z.P.* Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava chodníků v ulicích Spojilská, 

Pod Lipami a Na Kopci v Pardubicích – větev C 
 

Usnesení R/53/2015                                            (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e 

a) v souladu s čl. V bodem 3. Zadávacího řádu veřejných zakázek přímé zadání stavby „Oprava chodníků 
v ulicích Spojilská, Pod Lipami a Na Kopci - větev C“ společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem 
Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 za cenu 2 153 611 Kč včetně DPH; 

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

 

7. 
Žádost Danuše Čížkové o snížení nájemného v objektu čp. 1585 ul. Na Drážce 

 

Usnesení R/54/2015                                            (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í 

se snížením nájemného Danuši Čížkové, IČ 601 37 746, bytem Husova 261, 530 03 Pardubice za prostory 
sloužící podnikání v objektu čp. 1585 ul. Na Drážce, Pardubice – kadeřnictví a prodejna květin a textilního 
zboží, o 30 % na dobu dalšího jednoho roku.  

_________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Žádost K.K. o nájem nebytových prostor v čp. 826, Bartoňova ul. 

 

Usnesení R/55/2015                                            (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í 

s nájmem nebytového prostoru o výměře 46 m2 v přízemí objektu čp. 826 Bartoňova ul. stojícím na pozemku 
stavební parcela č. 734 v katastrálním území Studánka a obec Pardubice K.K.* pro účel nájmu – ateliér. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Žádost společnosti BARTH- media, a.s. o výpůjčku, bezúplatný převod stavby a rozšíření účelu nájmu 

 

Usnesení R/56/2015                                            (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í 

a) s výpůjčkou  části pozemku parc. č. 986/15 o výměře 418 m², části pozemku parc. č. 986/17 o výměře   
1m², části pozemku parc. č. 986/21 o výměře 3 m² v katastrálním území Pardubice za účelem výstavby 
komunikací (rozšíření příjezdu a vjezdu do areálu společnosti a rozšíření související městské 
komunikace); 

b) s bezúplatným převodem stavby komunikace vybudované na části pozemku parc. č. 986/15 o výměře 
418m², části pozemku parc. č. 986/17 o výměře  1m², části pozemku parc. č. 986/21 o výměře 3 m² 
v katastrálním území Pardubice do vlastnictví Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem 
Pernštýnské nám. 1, Pardubice po kolaudaci s podmínkou, že při převodu do správy Městského obvodu 
Pardubice III bude písemně sdělen rozsah a délka záruční lhůty a název společnosti, u které bude možné 
uplatnit případné záruky; 
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c) s rozšířením účelu nájmu části pozemku parc. č. 1128/21 o výměře 112 m² v katastrálním území 
Pardubice za účelem výstavby a užívání komunikace. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Žádost Jana Procházky o nájem nebytových prostor v čp. 983, ul. Jana Zajíce 

 

Usnesení R/57/2015                                            (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í  

s nájmem nebytového prostoru o výměře 121,5 m2 v přízemí objektu čp. 983 ul. Jana Zajíce stojícím 
na pozemku stavební parcela č. 972 v katastrálním území Studánka a obec Pardubice Janu Procházkovi, 
IČ 73598330, bytem K Pustinám 29, 530 02 Pardubice – Staročernsko pro účel nájmu – kanceláře.  
______________________________________________________________________________________ 

 

12. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 28. 2. 2015 

 

Usnesení R/58/2015                                            (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

b e r e   n a   v ě d o m í 

informativní zprávu o plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 28. 2. 2015. 
______________________________________________________________________________________ 

13. 
Návrh Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2015 - 2018 

 

Usnesení R/59/2015                                            (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. s o u h l a s í   

s návrhem Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2015 – 2018 dle přílohy, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. u k l á d á 

předložit Program rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2015 – 2018 na jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: JUDr. Ludmila Knotková 
T: duben 2015 

________________________________________________________________________________________ 

15. 
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky v ulici Lidmily Malé před čp. 656 

 
Usnesení R/60/2015                                            (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace chodníku pro umístění 
a provozování letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Lidmily Malé čp. 656, před restaurací BOWLING CLUB, 
pro Tomáše Turinu, podnikající fyzickou osobu, trvalé bydliště třída Míru 60, 530 02 Pardubice, IČ 872 92 840 
v termínu od 1.4.2015 – 30.9.2015 za dodržení následujících podmínek: 
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1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr 30 m2. 
2. Bude zachována volná průchozí šířka chodníku min. 2,30 m. Letní předzahrádka bude umístěna pouze na 

ploše dle situačního výkresu.  
3. Letní předzahrádka nebude napojena na žádné rozvody médií apod., denní provoz letní předzahrádky 

bude ukončen nejpozději do 22.00 hod.  
4. Provozovatel letní předzahrádky zajistí každodenní úklid přilehlých zelených ploch a zpevněných ploch 

komunikací v okolí této předzahrádky. 
5. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní 

předzahrádky. 
6. Letní předzahrádka bude umístěna u veřejné knihovny Městského obvodu Pardubice III, z tohoto důvodu 

zajistí provozovatel předzahrádky její bezproblémový provoz. 
________________________________________________________________________________________ 

 

16. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Sklad výrobků“  

v areálu společnosti TVAR výrobní družstvo PARDUBICE  
 
Usnesení R/61/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Sklad výrobků“ v areálu společnosti TVAR výrobní 
družstvo PARDUBICE, se sídlem Husova ul. 1682, Pardubice, jejíž projektovou dokumentaci pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby zpracovala společnost Projektový servis Chrudim spol. s r.o., se sídlem 
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim, IČ 465 04 401 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

17. 
Vyjádření k umístění výlepových ploch na objektu čp. 1585 v ulici Na Drážce, Pardubice  

 
Usnesení R/62/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í 

za Městský obvod Pardubice III, s umístěním výlepových ploch o rozměrech 2,00 x 2,00 m a 2,00 x 3,00 m na 
objektu čp. 1585 v ulici Na Drážce, Pardubice pro společnost Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 02 Pardubice – Bílé předměstí, IČ 252 62 572 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

 


