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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU ZE 40. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

 
 

(40. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 23.10.2013) 
 

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.  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

2. 
Informativní zpráva - pln ění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30.9.2013  

 
Usnesení R/499/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Žádost společnosti BARTH – media o rozšíření reklamy 

 

Usnesení R/500/2013              (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se změnou smlouvy o umístění reklamy uzavřené se společností BARTH – media, a.s., IČ 25256181, se 
sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice – Dubina spočívající ve zvětšení rozměru reklamy z 2,4 m x 5,1 m, 
tj. 12,24 m2 na 2,8 m x 5,1 m, tj. 14,28 m2 u 1 ks oboustranného reklamního zařízení umístěného na části 
p.p.č. 409/20 k.ú. Studánka. 
______________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k  akci „PENNY MARKET – reklamní pylon“ 

 

Usnesení R/501/2013              (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou akcí „PENNY MARKET – reklamní pylon“ v rámci 
sloučeného územního a stavebního řízení tak, jak je uvedeno v situačním výkresu projektové dokumentace, 
zpracované společností EUROPROJEKT spol. s r.o., se sídlem Kudrnova 144/17, 550 00 Praha 5, 
IČ 43872999, s tím že reklamní pylon bude osvětlen pouze během prodejní doby objektu PENNY 
MARKET, a to nejdéle do 22 hodin. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

7. 
Žádost Železářství Kutil o nájem nebytových prostor na Hůrkách 

 

Usnesení R/502/2013              (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytového prostoru o výměře 136,8 m2 v objektu bez čp./č.e. v areálu Hůrka čp. 1823 
označeném jako č. 9 (vrata č. 15-19) stojícím na pozemku st.p.č. 3515/17 k.ú. Pardubice společnosti 
Železářství KUTIL, s.r.o., IČ 25950070, se sídlem Sladkovského 1566, 530 02 Pardubice jako sklad 
železářského zboží.  
_____________________________________________________________________________________ 

 

8. 
Žádost Pardubického kraje o bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi 

 
Usnesení R/503/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s bezúplatným převodem pozemků p.p.č. 991/7 o výměře 11 m2 a p.p.č. 991/8 o výměře 78 m2 oba k.ú. 
Pardubice do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice 
s odůvodněním, že na nich leží silnice III. třídy.  
______________________________________________________________________________________ 

10. 
Pořádání akce „Drakiáda“ 

 

Usnesení R/504/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

pořádání akce „Drakiáda“ v lokalitě Pardubice, Dubina centrum a přilehlém prostranství v termínu 
10.11.2013    s předpokládanou cenou 10.000,- Kč. 

2. ukládá   

a) objednat zajištění organizace akce „Drakiáda“ u Kulturního centra Pardubice,  
b) zveřejnit informace o pořádání akce „Drakiáda“, 
c) požádat ZŠ o zařazení do hodin výtvarné výchovy přípravu draků do soutěže v rámci akce. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 11/2013 

______________________________________________________________________________________ 

11. 
Žádost BARTH-media a.s. o souhlas s umístěním reklamy 

 
Usnesení R/505/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s umístěním 7 ks reklamních zařízení společnosti BARTH – media, a.s., IČ 25256181, se sídlem Hůrka 
1798, 530 12 Pardubice – Dubina na pozemku p.p.č. 2985/1 k.ú. Pardubice dle situace připojené k žádosti 
s podmínkou, že tato nebudou umístěna v trasách inženýrských sítí a v jejich ochranných pásmech.   
______________________________________________________________________________________ 

12. 
Žádost Klubu vojenské historie o.s. o nájem nebytových prostor v areálu Hůrka  

 
Usnesení R/506/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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s nájmem nebytových prostor v areálu Hůrka čp. 1823:  

a) nebytový prostor o celkové výměře 32 m2 v přízemí objektu bez čp./č.e. označ. jako č. 10 (vrata č. 16) 
stojícího na pozemku označeném jako stp.č. 3515/18 v obci a k.ú. Pardubice a   

b) nebytový prostor o výměře 202,89 m2 v objektu bez čp./č.e. označ. jako č. 10 (vrata č. 17-20) stojícím 
na pozemku označeném jako stp.č. 3515/18 v obci a k.ú. Pardubice Klubu vojenské historie 
Pardubice  o.s., IČ 64243575, se sídlem JUDr. Krpaty 1623, 530 03 Pardubice. 

______________________________________________________________________________________ 

 
V Pardubicích dne 23. října 2013 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


