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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 35. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

 
(35. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 24.5.2013) 

 
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 -  pln ění a čerpání rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III k 30. 4. 2013 

 
Usnesení R/428/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Informativní zpráva – zákon o střetu zájmů 

 
Usnesení R/429/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a bere ji na vědomí 
______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vytvoření veřejně prospěšných pracovních míst na rok 2013 

 
Usnesení R/430/2013             (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí  

s vytvořením veřejně prospěšných pracovních míst na rok 2013 v počtu max. 5 zaměstnanců,  

2. schvaluje 

podání žádosti o příspěvek na vytvoření těchto pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací Úřadu práce Pardubice, 

3. ukládá 

uzavření dohody s Úřadem práce Pardubice na tento účel.   
Z: JUDr. Ludmila Knotková 

T: 06/2013 
______________________________________________________________________________________ 

4. 
Žádost ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene  

 
Usnesení R/431/2013              (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

a) se zřízením věcného břemene na části p.p.č. 886/17 k.ú. Pardubice za účelem uložení a provozování 
kabelového vedení 35 kV a kabelové přípojky 1 kV pro zrealizované stavby „Pardubice Sever – kvn-
náhr. vrchního vn vedení 863,967,867“ a „Pardubice Sever – kabelová přípojka 1 kV“, 

 
b) s vyjmutím p.p.č. 886/18 a p.p.č. 886/19 k.ú. Pardubice z usnesení RmP č. 2268/2008 ze dne 22.4.2008 

z důvodu, že uvedené pozemky nejsou stavbou Pardubice Sever – kvn-náhr. vrchního vn vedení 
863,967,867“ a „Pardubice Sever –kabelová přípojka 1 kV“ dotčeny.  

______________________________________________________________________________________ 

 
5. 

Žádost Šárky Svobodové o snížení nájemného  
 
Usnesení R/432/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se snížením nájemného Šárce Svobodové, IČ 75923521, bytem Winternitzova 1880, 530 03 Pardubice za 
nebytový prostor v objektu čp. 1585 v ul. Na Drážce o 30 % na dobu 1 roku. 
______________________________________________________________________________________ 

6. 
Žádost MUDr. Vítězslava Novohradského, Ph.D. o snížení nájemného  

 
Usnesení R/433/2013              (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se snížením nájemného MUDr. Vítězslava Novohradského, Ph.D., IČ 69125422, bytem Jana Zajíce 984, 
530 12 Pardubice, za nebytové prostory o výměře 110,8 m2 v objektu čp. 1014 Erno Košťála, Pardubice o 
30 % po dobu jednoho roku.  
______________________________________________________________________________________ 

7. 
Žádost města o převod technické infrastruktury a oplocení Centru služeb pro silniční dopravu  

 
Usnesení R/434/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) se zřízením bezúplatného věcného břemene na části p.p.č. 4074/1 k.ú. Pardubice (schválenou k 
bezúplatnému převodu) spočívajícího v právu chůze a jízdy a za účelem údržby a oprav sítí kanalizace, 
vodovodu a elektrorozvodů dle GP č. 7535-22/2013 pro statutární město Pardubice; 

b) s bezúplatným převodem vodovodních, kanalizačních splaškových a dešťových přípojek a šachet na 
části p.p.č. 4074/1 k.ú. Pardubice (schválenou k bezúplatnému převodu) k objektům na st.p.č. 3515/12 
a st.p.č. 3515/3 k.ú. Pardubice (od paty budovy do hlavního řadu) do vlastnictví Centra služeb pro 
silniční dopravu, IČ 70898219, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, dle přiložené 
situace před uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemků dle usn. č. 1023 Z/2012;  

c) s bezúplatným převodem oplocení na části pozemku p. č. 4074/1 k.ú. Pardubice (schválenou k 
bezúplatnému převodu) do vlastnictví Centra služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, se sídlem 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha. 

______________________________________________________________________________________ 
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8. 
Žádost Jitky Fotrové o nájem NP v čp. 1013 v ul. E. Košťála  

 
Usnesení R/435/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytových prostor o celkové výměře 36,7 m2 v přízemí objektu  čp. 1013 v ul. E. Košťála 
stojícího na pozemku st.p.č. 1012/1 k.ú. Studánka, obec Pardubice Jitce Fotrové, nar. 13. 12. 1969, IČ 014 
04 954, bytem Závodu Míru 1844, 530 02 Pardubice za účelem provozu stříhání a úprava psů.  
______________________________________________________________________________________ 

9. 
Žádosti o nájem nebytových prostor v objektu Jana Zajíce 983  

 
Usnesení R/436/2013              (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

doporučuje 

uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor o celkové výměře 119,61 m2 v přízemí objektu  čp. 983 Jana 
Zajíce stojícího na pozemku st. p. č. 972 k.ú. Studánka, obec Pardubice s Ing. Radkou Prášilovou, nar. 
13.8.1979, IČ 016 42 138, bytem Rožkova 2007, 530 02 Pardubice pro účel provozu nekuřácké kavárny 
s dětským koutkem,  
______________________________________________________________________________________ 

10. 
Zvýšení nákladů na tisk Zpravodaje 2/2013 

 
Usnesení R/437/2013              (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

a) rozšíření Zpravodaje 2/2013 o leták s informací občanům o organizaci e-aukce energií ve spolupráci se 
společností eCENTRE,  

b) úhradu zvýšených nákladů na tisk Zpravodaje 2/2013 za leták ve výši 7.370,- Kč.   
______________________________________________________________________________________ 

11. 
Produkce dokumentárního filmu Šmejdi 

 

Usnesení R/438/2013              (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí  

se zajištěním produkce dokumentárního filmu Šmejdi v Kulturním domě Dubina ve spolupráci 
s Kulturním centrem Pardubice v celkové ceně do 10 tis Kč,  

2. ukládá  

a) zajistit dokument Šmejdi na DVD, 

b) zajistit produkci filmu v Kulturním domě Dubina ve dnech 12. a 26. června 2013 od 16:00 hod. 
s tím, že vstupné pro bude pro seniory nad 65 let věku zdarma, pro ostatní 50,- Kč. 

Z: Bc. Gadlenová  
T: červen 2013 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 



35. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 23. května 2013       Strana 4 (celkem 4) 
 

12. 
Diskuse 

 

Na základě požadavku radních byla navržena změna termínu červencového jednání Rady městského 
obvodu Pardubice III. 
 
Usnesení R/438/2013              (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předložený návrh a 

souhlasí 

se změnou termínu jednání Rady městského obvodu Pardubice III v měsíci červenci, a to 18.7.2013 od 
12:00 hod v kanceláři starosty. 

 
______________________________________________________________________________________ 

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


