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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 23. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  
(23. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 21. června 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. 
______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2011 

 
Usnesení R/282/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. bere na vědomí 

návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2011, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

2. ukládá 

předložit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2011 ke schválení Zastupitelstvu 
Městského obvodu Pardubice III, 

Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: červen 2012 

3. doporučuje  

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III schválit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice 
III a souhlasit s celoročním hospodařením Městského obvodu Pardubice III za rok 2011, a to bez 
výhrad. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice III k 31.5.2012 
 

Usnesení R/283/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
2. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2012 

 
Usnesení R/284/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 
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s návrhem 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2012 v celkové výši rozpočtu 
33.291 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

2. ukládá 

předložit 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2012 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 6/2012 

______________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k projektované trase telekomunikačního kabelu akce „BH2C E PUNAD OK“ 

 
Usnesení R/285/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy telekomunikačního kabelu tak, jak je uvedeno v situačním 
výkrese plánované akce „BH2C E PUNAD OK“, zpracovaným společností CTI SYSTEMS s. r. o., se 
sídlem Dolní 222, 565 01 Choceň, IČ 259 22 700 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku  

Městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení R/286/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

postup likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku evidovaného a spravovaného 
Městským obvodem Pardubice III, který je uvedený v zápise z jednání likvidační komise ze dne 6. 6. 2012 
(zápis je nedílnou součástí tohoto usnesení).  
 
______________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Žádost o prodej pozemku M.S.* 

 
Usnesení R/287/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemků p.p.č. 1008/10 o výměře 25 m2 a p.p.č. 1014/4 o  výměře 21 m2 k.ú. Pardubice M.S*, 
trvale bytem Jana Zajíce 960, Pardubice. 
 
*(Identifikátory  fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Žádost Šárky Svobodové o snížení nájemného 

 
Usnesení R/288/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

se snížením nájemného Šárce Svobodové, IČ 75923521 za nebytový prostor v objektu čp. 1585 v ul. Na 
Drážce o 30 % po dobu 1 roku. 
______________________________________________________________________________________ 

 

8. 
Zařazení fontán do stavby Centrální osa severozápad – jihovýchod Dubina 

 
Usnesení R/289/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

dodatečné zařazení fontán do projektu Centrální osa sídliště severozápad – jihovýchod Pardubice – Dubina. 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

9. 
Pořádání akce „Prázdninové opékání vuřtů“ 

 
Usnesení R/290/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

pořádání akce „Prázdninové opékání vuřtů“ v lokalitě Pardubice, Dubina centrum a přilehlém 
prostranství,  

2. ukládá   

a) objednat zajištění organizace akce „Prázdninové opékání vuřtů“ u Kulturního centra Pardubice 
v ceně do 5.000,- Kč/1 akce; 

b) zveřejnit informace o pořádání akce „Prázdninové opékání vuřtů“; 

c) jednat o možnostech snížení ceny za hudební produkci. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 6/2012 

________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Informativní zpráva - posouzení možnosti zařazení opravy komunikace u garáží  

v ulici V. Junkové do rozpočtu 2012           

 
Usnesení R/291/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Informativní zpráva o možnostech posílení samosprávných činností městských obvodů 

Usnesení R/292/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. souhlasí 

s níže uvedenými možnostmi posílení samosprávných činností městských obvodů: 
a) posílit opravy a investice na každém městském obvodě,  
b) opravy památek místního významu, 
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c) čištění a zimní údržbu komunikací, 
d) opravy, obnova a nové dopravní značení na místních a účelových komunikacích,  
e) opravy cyklostezek, 
f) rekonstrukce zálivů MHD, 
g) systém placeného stání – týká se zatím pouze MO Pardubice I, 
h) správu vybraných nebytových prostorů města vč. příjmů z nájmů do rozpočtů městských obvodů, 
i) správu nájmů z pozemků města vč. příjmů z nájmů do rozpočtů městských obvodů, 
j) správu umístění reklamních zařízení vč. příjmů do rozpočtů městských obvodů, 
k) v rámci kompenzace za nadměrnou hlukovou, emisní a prachovou zátěž z provozu letiště posílit 

každoročně MO Pardubice IV, MO Pardubice V a MO Pardubice VI, 

2.   ukládá  

a) starostovi městského obvodu Pardubice III projednat ve spolupráci se členy rady městského 
obvodu tyto možnosti převodu samosprávných kompetencí s příslušnými politickými kluby, 
vedoucími jednotlivých odborů a s orgány města, 

b) výsledek jednotlivých jednání řešit návrhem změny statutu, bude-li toto výsledkem jednání. 
Z: Vítězslav Štěpánek 

T: 9/2012 
______________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Žádost města Pardubice o koupi pozemků od J.N.* a dalších 

 
Usnesení R/293/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s odkoupením pozemků p.p.č. 833/13 o celkové výměře 286 m2 a p.p.č. 833/10 o celkové výměře 45 m2 
oba k.ú. Pardubice od J.N.*, J.P.*, M.S.*, Š.S.*, J.T.* do vlastnictví statutárního města Pardubic po 
uvedení do souladu právního stavu se skutečností v katastru nemovitostí. 
 
*(Identifikátory  fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Žádost společnosti PAYTON o výpůjčku, nájem a prodej pozemků 

 
Usnesení R/294/2012                                       (rozprava:5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

 
- s výpůjčkou části p.p.č. 427/1 o výměře 176 m2, části p.p.č. 447/5 o výměře 32 m2, části p.p.č. 472/2 o 

výměře 13 m2, část p.p.č. 427/8 o výměře 23 m2, část p.p.č. 220/5 o výměře 39 m2, části p.p.č. 427/2 o 
výměře 225 m2, části p.p.č. 409/114 o výměře 408 m2, části p.p.č. 409/153 o výměře 11 m2, části p.p.č. 
454/1 o výměře 7 m2, části p.p.č. 454/2 o výměře 6 m2, části p.p.č. 454/3 o výměře 6 m2, části p.p.č. 
409/52 o výměře 32 m2, části p.p.č. 447/1 o výměře 1 m2 vše k.ú. Studánka za účelem stavebních úprav 
komunikace (dopravní napojení řešené lokality), vybudování chodníků, přístavby přístřešku pro 
kontejnery TKO a výsadby zeleně v rámci stavby „Obytný resort Na Babce, Pardubice-Dubina“ 
s podmínkou, že k použití místních komunikací bude vydáno povolení silničního správného úřadu,  

- s nájmem a následným prodejem p.p.č. 423/3 o výměře 230 m2, části p.p.č. 427/1 o výměře 250 m2, 
p.p.č.447/4 o výměře 2 m2, části p.p.č. 447/5 o výměře 30 m2, p.p.č. 447/3 o výměře 2 m2, p.p.č. 427/4 
o výměře 7 m2, části p.p.č. 472/2 o výměře 4 m2, části p.p.č. 427/8 o výměře 5 m2, části p.p.č. 220/5 o 
výměře 21 m2, části p.p.č. 427/2 o výměře 7 m2, část p.p.č. 409/114 o výměře 65 m2 vše k.ú. Studánka 
za účelem výstavby řadových rodinných domů v rámci akce „Obytný resort Na Babce, Pardubice-
Dubina“ dle schváleného regulačního plánu,  
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- úplatným převodem vybudovaných stavebních úprav komunikace, chodníků, přístavby přístřešku pro 
kontejnery TKO a zeleně na části p.p.č. 427/1 o výměře 176 m2, části p.p.č. 447/5 o výměře 32 m2, 
části p.p.č. 472/2 o výměře 13 m2, část p.p.č. 427/8 o výměře 23 m2, část p.p.č. 220/5 o výměře 39 m2, 
části p.p.č. 427/2 o výměře 225 m2, části p.p.č. 409/114 o výměře 408 m2, části p.p.č. 409/153 o 
výměře 11 m2, části p.p.č. 454/1 o výměře 7 m2, části p.p.č. 454/2 o výměře 6 m2, části p.p.č. 454/3 o 
výměře 6 m2, části p.p.č. 409/52 o výměře 32 m2, části p.p.č. 447/1 o výměře 1 m2 vše k.ú. Studánka do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice po 
kolaudaci, dle Zásad pro převod technické infrastruktury do majetku města 

společnosti PAYTON a.s., IČ 27658708, se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37. 

______________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Žádost J.T.* o bezúplatný převod pozemku 

 
Níže uvedené usnesení nebylo přijato:             (rozprava: 3; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s bezúplatným převodem části p.p.č. 409/73 o výměře 124 m2 k.ú. Studánka J.T.* za účelem vybudování 
parkoviště pro soukromá vozidla. 
 
*(Identifikátory  fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Žádost Nadace pro rozvoj města Pardubic o výpůjčku pozemků 

 
Usnesení R/295/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

- s výpůjčkou části p.p.č. 988/12 o výměře 167 m2, části p.p.č. 987/8 o výměře 29 m2, části p.p.č. 
4066/10 o výměře 2 m2 vše k.ú. Pardubice za účelem vybudování obslužné komunikace v rámci stavby 
“Obslužná komunikace a parkoviště v areálu Hůrka, Pardubice“ Nadaci pro rozvoj města Pardubice, 
IČ 46495801, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice 

- s bezúplatným převodem vybudované obslužné komunikace na části p.p.č. 988/12 o výměře 167 m2, 
části p.p.č. 987/8 o výměře 29 m2, části p.p.č. 4066/10 o výměře 2 m2 vše k.ú. Pardubice do vlastnictví 
statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice po kolaudaci. 

________________________________________________________________________________ 
 

 
V Pardubicích dne 21. června 2012 
 
 
 


