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U S N E S E N Í 
z 30. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 24. dubna 2017 od 15:30 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová, Václav Shejbal,  
Ing. Aleš Vavřička 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: - 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Jednání Rady městského obvodu Pardubice III zahájil starosta Městského obvodu Pardubice III pan Ing. Mgr. 
Vítězslav Štěpánek. Při zahájení jednání byli přítomni všichni členové rady. Byla tedy splněna podmínka 
ustanovení § 101 odst. 2. zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), v platném znění: Rada městského obvodu 
Pardubice III je schopna se usnášet, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.  
Pan starosta v úvodu připomněl členům rady povinnost plynoucí ze zákona č. 159/2006 Sb., § 8 týkající se 
oznámení o osobním zájmu nebo vztahu k projednávané věci. Oznámení podává příslušný člen rady písemně 
před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; 
oznámení je vždy součástí zápisu z jednání. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Pořádání akce „Koncert ke Dni matek - Josef Sochor“ 

 
Usnesení R/356/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

pořádání jednorázové kulturní akce „Koncert ke Dni matek – Josef Sochor“ ve velkém sále KD Dubina 
Pardubice v termínu 5. 5. 2017 od 17.00 do 19.00 hod s předpokládanou cenou do 18.000,- Kč (pokryto 
10 tis. Kč z rezervy starosty a 8 tis. Kč příjem ze vstupenek). 

2. ukládá 

zajistit organizaci koncertu uvedeného pod bodem 1. včetně prodeje vstupenek přes Ticketportal 
Kulturního centra Pardubice. 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 5/2017 

_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Žádost Kulturního centra Pardubice o souhlas s umístěním reklamních tabulí  

 

Usnesení R/357/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s umístěním 2 ks reklamních tabulí každá o rozměru 90 cm x 150 cm na severní zdi spojovací rampy mezi 
objekty čp. 983 a objektem čp. 982 ul. Jana Zajíce v Pardubicích pro Kulturní centrum Pardubice, 
IČO 00085286, se sídlem náměstí Republiky 1, Zelené Předměstí, Pardubice.  

__________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 3. 2017 

 

Usnesení R/358/2017                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 3. 2017. 

__________________________________________________________________________________ 
 

4. 
1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2017 

 
Usnesení R/359/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí         

a) s návrhem 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2017 v celkové výši rozpočtu 
33.180,8 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtová opatření číslo  1-3/2017, jak je 
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) s návrhem 1. změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2017 v celkové 
výši rozpočtu 508 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, které obsahuje rozpočtové opatření číslo 4, jak je 
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2017 a 1. změnu rozpočtu sociálního 
fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2017 na nejbližším jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 4/2017 

_________________________________________________________________________________________ 

 

5. 
Vyjádření ke změně užívání stavby akce „Obchod – Domeček Dubina, Jana Zajíce, Pardubice“  

 
Usnesení R/360/2017                                                (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 „Obchod – Domeček Dubina, Jana Zajíce, Pardubice“ dle 
situačního výkresu č. 01 Půdorys – nový stav + demolice z projektové dokumentace pro ohlášení – změnu 
stavby, zpracované v měsíci únoru 2017 Ing. Karlem Markem, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní 
stavby, číslo autorizace 1005832 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

6.  
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Josefa Janáčka u čp. 952 

 
Usnesení R/361/2017                                                (rozprava: 2; 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 vyhrazené parkování 
v Pardubicích, ulici Josefa Janáčka na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 948 - 952, konkrétně u 
vchodu čp. 952 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro Zuzanu Trnkovou, trvale bytem 
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Josefa Janáčka 951, 530 12 Pardubice, datum nar. 12. 8. 1986 (držitelku průkazu ZTP/P) v termínu od 1. 5. 
2017 do 31. 12. 2019. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rodinný dům Slovany - Divišova“ 

na pozemcích parc. č. 322/19, parc. č. 494 a parc. č. 495 v katastrálním území Studánka 
 
Usnesení R/362/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „Rodinný 
dům Slovany - Divišova“ na pozemcích parc. č. 322/19, parc. č. 494 a parc. č. 495 v katastrálním území 
Studánka dle koordinačního situačního výkresu – C.3, který je součástí projektové dokumentace zpracované 
v červnu 2015 Janem Danešem, Prodloužená 263, 530 09 Pardubice, IČ 02514303 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky v ulici Blahoutova u čp. 743 

 
Usnesení R/363/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním veřejného prostranství pro umístění a provozování letní 
předzahrádky v Pardubicích, v ulici Blahoutova, u čp. 743, pro společnost Eldano s.r.o., se sídlem Blahoutova 
743, 530 12 Pardubice, IČ 058 51 416 v termínu od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017 za dodržení následujících 
podmínek: 
1. Hudební a jiný zvukový doprovod nebude během celé provozní denní doby předzahrádky rušit obyvatele 

okolních domů a bude ukončen do 21.00 hod., denní provoz letní předzahrádky bude ukončen nejpozději 
do 22.00 hod.  

2. Provozovatel letní předzahrádky zajistí každodenní úklid přilehlých zelených ploch a zpevněných ploch 
komunikací v okolí této předzahrádky. 

3. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní 
předzahrádky. 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

10. 
Vyjádření k umístění a provozování letní předzahrádky 

 

Usnesení R/364/2017                                                (rozprava: 2; 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 - chodníku pro umístění a 
provozování letní předzahrádky v Pardubicích, ulici Erno Košťála čp. 990, před provozovnou herny, pro 
společnost Dynamic Gastro a. s., se sídlem Jičín, Kollárova 41, PSČ 506 01, IČ 275 28 979 v termínu od 1. 5. 
2017 – 30. 9. 2017 za dodržení následujících podmínek: 

1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr 68 m2  
2. Bude zachována volná průchozí šířka chodníku min. 2,30 m. Letní předzahrádka bude umístěna pouze 

na ploše dle situačního výkresu.  
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3. Letní předzahrádka nebude napojena na žádné rozvody médií apod., denní provoz letní předzahrádky 
bude ukončen nejpozději do 22.00 hod.  

4. Provozovatel letní předzahrádky zajistí každodenní úklid přilehlých zelených ploch a zpevněných ploch 
komunikací v okolí této předzahrádky. 

5. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní 
předzahrádky. 

6. V prostoru předzahrádky ani v jejím okolí nesmí být skladováno zboží. 

__________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k návrhu trasy vedení kNN akce „PARDUBICE Hůrka – kNN - NrMP“ 

 
Usnesení R/365/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy vedení kNN akce „PARDUBICE Hůrka – kNN – NrMP“ tak, jak 
je uvedeno v situačním výkresu – Celková situace NN, část D, č. výkresu 001, který je součástí realizační 
dokumentace stavby zpracované v dubnu 2017 společností SB projekt s.r.o., se sídlem Kasárenská 4063/4, 
695 01 Hodonín, IČ 24729035. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Jmenování likvidační komise 

 
Usnesení R/366/2017                                                (rozprava: 5; hlasování: pro -, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. jmenuje 

jednorázovou likvidační komisi v následujícím složení: 

Předseda komise: 
Ing. Jaroslav Cihlo místostarosta Městského obvodu Pardubice III 
Členové komise: 
JUDr. Ludmila Knotková tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice III 
Ing. Irena Štěpánková  vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí 
Ing. Monika Šimůnková sam. odborný referent odboru dopravy a životního prostředí 
Zina Mejzlíková   sam. odborný referent odboru ekonomického a vnitřních věcí 
Tajemník komise: 
Milena Rajnetová  sam. odborný referent odboru ekonomického a vnitřních věcí 

2. ukládá 

předložit návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Radě městského 
obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: JUDr. Ludmila Knotková 
T:  2017 

 
 
 

Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


