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U S N E S E N Í 
z 1. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 15. prosince 2014 od 16:00 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 
tajemník ÚMO Pardubice III: JUDr. Ludmila Knotková  

Omluveni: - 
________________________________________________________________________________________ 

 
1. 

Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2015 
 
Usnesení R/1/2014                                               (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. s o u h l a s í 

s předloženým návrhem termínů jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na rok 
2015 takto:  

19. ledna 2015 RMO  20. července RMO 

23. února RMO + ZMO 24. srpna RMO 

30. března  RMO 21. září RMO + ZMO 

27. dubna RMO + ZMO  19. října RMO  

25. května RMO 23. listopadu RMO 

29. června RMO + ZMO 21. prosince RMO + ZMO 

 
2. d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III schválit termíny jednání Rady a Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice III. 

________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Schválení počtu zaměstnanců, organizačního řádu a zařazení zaměstnanců dle zákona č. 312/2002 Sb. 

 
Usnesení R/2/2014                                               (rozprava: 6; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. stanovuje 

celkový počet zaměstnanců zařazených do Úřadu městského obvodu Pardubice III na 18. Do tohoto 
celkového počtu se nezapočítávají zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnanci, kteří 
zastupují za dlouhodobě nemocné, zaměstnanci, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce na základě 
dohody uzavřené s Úřadem práce a zaměstnanci, kteří pracují na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, 

2. schvaluje  

organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice III s účinností od 1. ledna 2015. 
___________________________________________________________________________________ 
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4. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 11. 2014 

 
Usnesení R/3/2014                                               (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 11. 2014. 

________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
4. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2014 

 
Usnesení R/4/2014                                               (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí   

návrh 4. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2014 v celkové výši rozpočtu 37.083,4 
tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

2. ukládá  

předložit 4. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2014 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 12/2014 

________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2015 

 

Usnesení R/5/2014                                               (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

a) s návrhem rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2015 v celkové výši 30.598 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) s návrhem rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2015 v celkové výši 418 
tis. Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení, 

c) s předloženým rozpočtovým provizóriem na rok 2015 tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto unesení, 

d) s rozpočtovým výhledem Městského obvodu Pardubice III do roku 2018 tak, jak je uvedeno v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2015, návrh rozpočtu sociálního fondu 
Městského obvodu Pardubice III na rok 2015, návrh příp. rozpočtového provizória a rozpočtový výhled 
do roku 2018 na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučuje je ke 
schválení. 

        Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 12/2014 



1. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 15. prosince 2014       Strana 3 (celkem 6) 
 

7. 
Zvýšení pravomoci Rady městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/6/2014                                               (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí  

s přenesením pravomoci Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na Radu městského obvodu 
Pardubice III v oblasti hospodaření obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 102 
odst. 2 a), kterou je schvalovat rozpočtová opatření v rozsahu přesunů rozpočtových prostředků mezi 
jednotlivými závaznými ukazateli vč. rezervy do výše 250 tis. Kč v sumě v rámci dané rozpočtové změny.  
Rada městského obvodu Pardubice III je povinna podat o takto provedených přesunech informaci 
Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III na jeho nejbližším zasedání. 

2. ukládá  

předložit návrh na zvýšení pravomocí Rady městského obvodu Pardubice III na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučit ji ke schválení.    

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 12/2014 

________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Schválení odpisového plánu pro rok 2015  

 
Usnesení R/7/2014                                               (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku (DHM) pro rok 2015 v celkové výši odpisů 25.604,- Kč tak, 
jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_______________________________________________________________________________ 

9. 
Informativní zpráva -  o provedené kontrole provozování výherních hracích přístrojů 

 

Usnesení R/8/2014                                               (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o provedené kontrole provozování výherních hracích přístrojů. 
______________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Rámcová smlouva se SmP na údržbu komunikací v roce 2015 

 

Usnesení R/9/2014                                               (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření rámcové smlouvy o dílo č. K – MO III 01/2015 se Službami města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 na provádění údržby a oprav místních a účelových komunikací na dobu 
určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ve znění dle návrhu v důvodové zprávě. 
______________________________________________________________________________________ 
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11. 
Smlouva o poskytování služeb se SmP na svoz a likvidaci odpadů 

 

Usnesení R/10/2014                                               (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření smluv o poskytování služeb se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 
Pardubice, IČ: 25262572 na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

a) č. O – MO III 01/2015, dle které poskytovatel bude pro objednatele zajišťovat likvidaci komunálního 
odpadu a práce s tím spojené: 

- přistavování velkoobjemových kontejnerů, 
- obsluhu a výsyp odpadkových košů, 
- likvidaci černých skládek, 
- provádění sběru a likvidace psích exkrementů ze speciálních košů 

v předpokládaném ročním objemu služeb 1 086 000,- Kč bez DPH,   

b) č. 1467/2015, dle které poskytovatel bude pro objednatele zajišťovat svoz a likvidaci komunálního 
odpadu z 5 odpadových nádob 1 100 l v předpokládaném ročním objem služeb 71 333,- Kč bez DPH. 

______________________________________________________________________________________ 

12. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála před čp. 957 

 

Usnesení R/11/2014                                               (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se  zvláštním užíváním místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, ulici Erno Košťála na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 957 - 958, konkrétně před 
čp. 957 (dle situačního výkresu) pro J.J.* v termínu od 18. 12. 2014 do 31. 12. 2016.  Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

______________________________________________________________________________________ 

13. 
Vyjádření k umístění stavby „Přístřešek pro automobily tvořený krytou pergolou“ 

v ulici Na Babce u čp. 1050 
 
Usnesení R/12/2014                                               (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s  umístěním stavby „Přístřešek pro automobily tvořený krytou pergolou“ 
v ulici Na Babce u čp. 1050 dle situačního výkresu č. 1 dokumentace pro územní souhlas zpracované v  
listopadu 2014 Markem Brychem, podnikající fyzickou osobou, trvalé bydliště Na Vyhlídce 287, 533 52 Srch, 
IČ 62711571 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 



1. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 15. prosince 2014       Strana 5 (celkem 6) 
 

14. 
Vyjádření ke stavební akci „Stavební úpravy a přístavba RD Slovany“ na pozemku p. č. 735/4 a st. pozemku 

č. 7025 v k. ú. Pardubice  
 
Usnesení R/13/2014                                               (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Stavební úpravy a přístavba RD Slovany“ v ulici Luční na 
pozemku p. č. 735/4 a st. pozemku č. 7025 v k. ú. Pardubice, dle situačního výkresu C. 3 dokumentace pro 
ohlášení stavby zpracované v  listopadu 2014 Martinem Věchetem, projektantem pozemních staveb, se 
sídlem K Vinici 1901, 530 02 Pardubice, číslo evidence AO: 0701437 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

15. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Sportovní klub PAMAKO – Pardubice Hůrka na parcele parc. 

č. st. 9398, Pardubice 530 12“ – změna územního rozhodnutí č.j. MmP 70396/2012 ze dne 12. 12. 2012 
 
Usnesení R/14/2014                                               (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Sportovní klub PAMAKO – Pardubice Hůrka na parcele parc. 
č. st. 9398, Pardubice 530 12“ – změna územního rozhodnutí č. j. MmP 70396/2012 ze dne 12. 12. 2012, dle 
výkresu C2, složka dokumentace – C situace stavby, z projektové dokumentace zpracované v měsíci listopadu 
2014 Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, autorizovaným inženýrem, č. autorizace: ČKA č. 01 241, Palackého 207, 
533 04 Sezemice s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

16. 
Vyjádření k umístění stavby „Oplocení pozemku, zpevněná plocha“ v ulici Bartoňova na pozemku parc. č. 

409/226 a 409/232 v k. ú. Studánka 
 

Usnesení R/15/2014                                               (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s  umístěním stavby „Oplocení pozemku, zpevněná plocha“ v ulici Bartoňova 
na pozemku parc. č. 409/226 a 409/232 v k. ú. Studánka dle výkresu č. C.2 - Koordinační situace 
dokumentace pro územní řízení zpracované v říjnu  2014 společností WESTING s. r. o., se sídlem Sezemická 
1290, 530 03 Pardubice, IČ 275 49 925 s tím, že zpevněná plocha nebude sloužit jako plocha pro parkování, 
odstavování vozidel a ukládání jakýchkoliv věcí. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

17. 
Knihovna městského obvodu Pardubice III – osvobození od poplatků 

 

Usnesení R/16/2014                                               (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a 
 

souhlasí  
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a) s osvobozením od základního poplatku za registraci čtenářského průkazu pro děti, které se zúčastní 
projektu „Už jsem čtenář 2015“ v knihovně MO Pardubice III,  

b) s prominutím sankčních poplatků za opožděně vrácené knihy v období od 1. - 31. března 2015 v rámci 
akce Březen – měsíc čtenářů, 

c) s osvobozením od základního poplatku za registraci čtenářského průkazu pro seniory v období od 5. 10. – 
11. 10. 2015 v rámci 19. ročníku Týden knihoven. 

______________________________________________________________________________________ 

18. 
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, rady, předsedů a členů výborů a komisí 

 
Usnesení R/17/2014                                               (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí  
se stanovením odměn neuvolněným členům zastupitelstva, rady, místostarosty, předsedů a členů 
výborů a komisí podle přílohy č. 3, tabulky č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. doporučuje 

stanovit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rady, místostarosty, předsedů a členů 
výboru a komisí podle přílohy č. 3, tabulky č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. dále doporučuje  

a) odměny za jednotlivé funkce sčítat, 

b) odměny vyplácet ode dne jejich schválení, 

c) odměňovat nového člen zastupitelstva, který nastoupí na uvolněný mandát v průběhu volebního 
období jako náhradník, ode dne vzniku mandátu, 

d) stanovit odměny členům výborů a členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 500,- Kč za 
účast na jednání výboru nebo komise. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne 15. prosince 2014. 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


