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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 45. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

(45. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 14. 1. 2010) 
 
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. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách na akci „Rozšíření parkoviště mezi čp. 974-979 a ZŠ Dubina v ulici 

Erno Košťála, Pardubice“  
 
Usnesení R/617/2010                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
1. schvaluje 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu pro akci: „Rozšíření parkoviště mezi čp. 974 – 979 a 
ZŠ Dubina v ulici Erno Košťála, Pardubice“ dodavateli AQUASTAV PARDUBICE s.r.o.,  
se sídlem Lány na Důlku 18, 533 31 Pardubice, IČ: 27515729, s nabídkovou cenou  
1.218.814,- Kč (včetně DPH 20 % a 5 % rozpočtové rezervy),  

 
2. ukládá 

a) požádat Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III o změnu rozpočtu a převést 
v kapitole Doprava ze závazného ukazatele „oprava a údržba komunikací“ částku ve výši 
1.220.000,- Kč do závazného ukazatele „investice do dopravy celkem“,  

b) po schválení rozpočtové změny Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III uzavřít 
se společnosti AQUASTAV PARDUBICE s.r.o., se sídlem Lány na Důlku 18, 533 31 
Pardubice, IČ: 27515729 smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Rozšíření parkoviště mezi 
čp. 974 – 979 a ZŠ Dubina v ulici Erno Košťála, Pardubice“. 

          Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                Termín: březen 2010 

______________________________________________________________________________ 
 

 
2. 

Smlouva č. Z_S_24 12_ 8120021362 o realizaci přeložky kabelového vedení NN 1 kV v ul. 
Erno Košťála v Pardubicích 

 
Usnesení R/618/2010                                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

uzavření Smlouvy číslo: Z_S24_12_8120021362 o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie na stavbu „Přeložka kabelového vedení 1 kV v ul. 
Erno Košťála v Pardubicích s provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem 
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Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

uhradit zálohovou fakturu (za náklady na přeložku kabelového vedení 1 kV v ul. Erno 
Košťála v Pardubicích) ve výši 203.000,- Kč provozovateli ČEZ Distribuce, a.s. z rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 z kapitoly Doprava závazný ukazatel „investice 
do dopravy celkem“ 

  Zodpovídá: Lenka Vacinová 
  Termín: únor 2010 

______________________________________________________________________________ 
 

3. 
Smlouva  - spisová služba CNS 

 
Usnesení R/619/2010                                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje  

návrh smlouvy se společností CNS a.s., se sídlem Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník, IČ 
26129558, DIČ CZ26129558; týkající se poskytování poradenství, konzultací a aktualizací 
programu Spisová služba na rok 2010 (smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení), 

2. ukládá 

uzavřít smlouvu se společností CNS a.s., se sídlem Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník, IČ 
26129558, DIČ CZ26129558 

Z: Ludmila Knotková 
T: do 31. ledna 2010 

______________________________________________________________________________ 
 

4. 
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Usnesení R/620/2010                                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
______________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k žádosti o výpůjčku části pozemku st.p.č. 7072  v k.ú. Studánka 

 
 
Usnesení R/621/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku st.p.č. 7072 o výměře 36 m2, zastavěného 
stavbou přístřešku na zastávce MHD, se  společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., 
Teplého 2141, Pardubice, jako nájemcem. 
______________________________________________________________________________ 
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7. 

Vyjádření k žádostem o prodej pozemků st.p.č. 5751/13 a 5751/11, zastavěných řadovými 
garážemi v ul. Věry Junkové, v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení R/622/2010                                         (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) se záměrem prodat pozemek st.p.č. 5751/13 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěný 
stavbou řadové garáže, vlastníkovi stavby panu V.K.*, 

b) se záměrem prodat pozemek st.p.č. 5751/11 o výměře 20 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěný 
stavbou řadové garáže, vlastníkům stavby panu V.B.*, 

a to za cenu obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase.  

 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

 
8. 

Vyjádření k žádostem o uzavření nájemních smluv  
na nebytové prostory v areálu Hůrka č.p. 1823 

 
Usnesení R/623/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předložené žádosti a  

souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy 

a) s nájemcem Miloslavem Trkalem, IČ 61229423, E. Košťála 994, Pardubice, na nebytové 
prostory o výměře 174,66 m2 v objektu č. 5 stojícím na pozemku označeném jako stavební 
parcela č. 3515/12 k.ú. Pardubice, účel nájmu sklady,  

b) s nájemcem HOIST s.r.o., IČ 64825400, Za Pasáží 1341, Pardubice, na nebytové prostory o 
výměře 170 m2 v objektu č. 9 stojícím na pozemku označeném jako stavební parcela č. 
3515/17 k.ú. Pardubice  (vrata č. 6 až 9a), účel nájmu sklady, 

c) s nájemcem Petrem Klempířem, IČ 40091252, Bartoňova 846, Pardubice na nebytový prostor 
o výměře 32 m2 v objektu č. 10 stojícím na pozemku označeném jako stavební parcela č. 
3515/18 k.ú. Pardubice (vrata č. 16) 

pokud nebudou v rozporu se záměrem firmy EUBE. 
______________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k žádosti o výpůjčku části pozemků  

p.č. 409/50, 409/51, 409/52 a 409/54  v k.ú. Studánka 
 
Usnesení R/624/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce částí pozemků p.č. 409/50 o výměře 56 m2, p.č. 409/51 o 
výměře 159,1 m2, p.č. 409/52 o výměře 265,6 m2 a p.č. 409/54 o výměře 113 m2, s žadateli Ing. 
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J.C.*  a J.K.* za účelem provedení plánované úpravy stávající místní obslužné komunikace 
Bartoňova včetně vybudování nových parkovacích stání pro osobní vozidla, přilehlého chodníku 
pro pěší a provedení souvisejících parkových úprav zeleně a dále posun chodníku (odstranění 
stávajícího a vybudování nového) na severovýchodním okraji staveniště, to vše z důvodu zřízení 
příjezdu k navrhovanému objektu sportovně relaxačního a obchodního centra a z důvodu 
vybudování nového parkoviště pro tuto stavbu. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

 
10. 

Vyjádření k záměru převzít do vlastnictví statutárního města Pardubice pozemky od 
Nadace pro rozvoj města Pardubic, v k.ú. Studánka 

 
Usnesení R/625/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

a) doporučuje 

přijmout nabídku Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČ 46495801, se sídlem Pernštýnské 
nám. 1 Pardubice, darovat do vlastnictví statutárního města Pardubice pozemky p.č. 409/244 o 
výměře 495 m2, p.č. 414/33 o výměře 3205 m2 včetně technické infrastruktury a p.č. 414/34 o 
výměře 4501 m2, vše v k.ú. Studánka (lokalita Pod Studánkou),  

ale pouze za podmínky odstranění veškerých závad a nedostatků na dopravní a technické 
infrastruktuře na uvedených pozemcích, 

b) doporučuje 

přijmout nabídku Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČ 46495801, se sídlem Pernštýnské 
nám. 1 Pardubice, darovat do vlastnictví statutárního města Pardubice pozemky p.č. 424/2 o 
výměře 2977 m2, p.č. 424/61 o výměře 76 m2, p.č. 450/1 o výměře 63 m2, p.č. 457/2 o výměře 
927 m2 včetně technické infrastruktury, p.č. 457/9 o výměře 363 m2, p.č. 458/1 o výměře 623 
m2, p.č. 468/1 o výměře 504 m2, p.č. 468/2 o výměře 375 m2 a p.č. 468/3 o výměře 1 m2, vše v 
k.ú. Studánka (lokalita Na Babce).  

______________________________________________________________________________ 
 

11. 
Informativní zpráva 

Plnění rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III k 31.12. 2009  
 

Usnesení R/626/2010                                         (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 
 

12. 
Vyjádření k projektové dokumentaci „Rodinné domy Dubina – Pardubice p.p.č. 409/109, 

409/110, 409/111, 409/137, 409/142, 409/188, 409/196, 409/231, 409/232 k. ú. Studánka“ 
 
Usnesení R/627/2010                                         (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 
1. schvaluje  
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za Městský obvod Pardubice III, navrženou projektovou dokumentaci (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro územní řízení na akci „Rodinné domy 
Dubina – Pardubice p.p.č. 409/109, 409/110, 409/111, 409/137, 409/142, 409/188, 409/196, 
409/231, 409/232 k. ú. Studánka“ společnosti  AZURE s.r.o.,  se  sídlem  Arnošta z Pardubic 
2082, 530 02 Pardubice, IČ 274 96 384 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů.  
 

2. souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zjednodušeným územním řízením na akci „Rodinné 
domy Dubina – Pardubice p.p.č. 409/109, 409/110, 409/111, 409/137, 409/142, 409/188, 
409/196, 409/231, 409/232 k. ú. Studánka“ společnosti  AZURE s.r.o.,  se  sídlem  Arnošta 
z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ 274 96 384     

______________________________________________________________________________ 
 

13.  
Informativní zpráva – zapůjčování nářadí na úklid sněhu 

 
Usnesení R/628/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 

souhlasí 
 

se záměrem nakoupit hrabla a drobné náčiní k úklidu veřejného prostranství v okolí bytových 
domů na území MO Pardubice III. 
______________________________________________________________________________ 

14. 
Vyjádření k záměru umístění podzemního vedení nn v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Pardubice, v k.ú. Pardubice 
 
Usnesení R/629/2010                                         (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se záměrem umístění podzemního kabelového vedení nn 1 kV v pozemcích ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice, v ulici Dašická v úseku od ulice Luční ke křižovatce s ulicí 
K Pardubičkám. Tento souhlas nenahrazuje právo založené smlouvou stavbu provést a 
nenahrazuje rozhodnutí příslušných správních orgánů podle zvláštních předpisů.  

______________________________________________________________________________ 
 

 
V Pardubicích dne 14. ledna 2010. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


