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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 19. MIMO ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  
(19. mimořádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 8. března 2012) 
 
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. 
______________________________________________________________________________________ 

 
I.    

                                                      Schválení programu jednání                    (pro 5, proti -, zdrž -) 
 

1. Smlouva na provádění zahradnických prací v roce 2012 
2. Žádost o směnu pozemků  
3. Diskuse 

______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Smlouva na provádění zahradnických prací v roce 2012 

 
Usnesení R/233/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. AG – MO III 1/2012 se Službami města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 
530 02 Pardubice, IČ 25262572 na provádění zahradnických prací a dalších služeb spojených 
s ošetřováním veřejné zeleně na dobu určitou od 1.3.2012 do 31.12.2012 za cenu 1 088 976 Kč včetně DPH 
ve znění dle návrhu v důvodové zprávě. 

______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Žádost o směnu pozemků 

 
Usnesení R/234/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se záměrem směny pozemků ve společném vlastnictví J.H.*, B.S. a J.P.*, a to části p.p.č. 409/224 o výměře 
52 m2, části p.p.č. 409/126 o výměře 51m2, části p.p.č. 427/6 o výměře 14 m2 vše v k.ú. Studánka, za 
pozemky ve vlastnictví statutárního města Pardubice část p.p.č. 427/5 o výměře 24 m2 a část p.p.č. 427/9 
o výměře 91 m2 vše v k.ú. Studánka s podmínkou, že žadatelé ponechají na pozemku p.p.č. 427/9 stávající 
přístřešek pro kontejnery, který zůstává v majetku města Pardubice, do zahájení stavby na pozemcích p.p.č. 
409/229 a p.p.č. 427/76, a po té je na vlastní náklady přemístí na místo určené Městským obvodem 
Pardubice III. 

 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________________ 
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3. 
Diskuse 

Z diskuse o řešení parkování na území Městského obvodu Pardubice III vzešlo usnesení: 
 
Usnesení R/235/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III doporučuje zpracovat způsob a podmínky pro vyhrazené parkování 
na parkovací ploše na křižovatce ulic Na Drážce a Věry Junkové. 
 

Zodpovídá:Ing. Luboš Tušl 
Termín: 19.4.2012 

______________________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne 8. března 2012 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


