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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 26. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  
(26. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 26. září 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.  
Vyjádření vlastníka pozemní komunikace V Zátiší – stavba RD D.L.* 

 

Usnesení R/321/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

vyjádření vlastníka pozemní komunikace na pozemku p.p.č. 453/1 v k.ú. Studánka ve věci způsobu 
likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch (42 m2) na pozemku parc. č. 424/37 v k.ú. Studánka stavby 
Rodinný dům čp. 1067 a samostatně stojící dvojgaráž, ul. V Zátiší, Pardubice na pozemcích st. p. 1262, st. 
p. 1263, p.p.č. 424/37, jejímž stavebníkem je D.L.* ve znění: „Vlastník dotčené pozemní komunikace 
požaduje, aby likvidace dešťových vod z pozemku p.p.č. 424/37 v k.ú. Studánka byla provedena způsobem 
odpovídajícím vydanému stavebnímu povolení a ověřené projektové dokumentaci.“ 

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

 

2. 
Žádost Lucie Šimonové o pronájem nebytových prostor Bartoňova 826 

 

Usnesení R/322/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem nebytových prostor o výměře 14 m2 v 1. patře objektu čp. 826 Bartoňova ul. na pozemku 
st.p.č. 1012/1 k.ú. Studánka, obec Pardubice L.Š.* za účelem poskytování kosmetických služeb. 

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

3. 
Zástavba areálu Hůrka – vyjádření k žádostem 

 
Usnesení R/323/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 
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a) s výpůjčkou části p.p.č. 988/12 o výměře 5224 m2 k.ú. Pardubice za účelem výstavby technické a 
dopravní infrastruktury, 

b) s nájmem a prodejem části p.p.č. 988/12 o výměře 2464 m2 k.ú. Pardubice za účelem výstavby 
penzionu pro seniory,  

c) s převodem technické a dopravní infrastruktury na části p.p.č. 988/12 o výměře 5224 m2 k.ú. 
Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 
1, Pardubice po vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu za 
cenu 1000,- Kč bez DPH, 

d) s uzavřením plánovací smlouvy k přípravě a realizaci projektu penzionu pro seniory 

pro společnost IPSTAV invest s.r.o., IČ 27500454, se sídlem Pardubice, Polabiny, Družstevní 139; 

2. souhlasí 

s nájmem a  prodejem části p.p.č. 988/12 o výměře 6790 m2, p.p.č. 5000 o výměře 2034 m2, p.p.č. 
5001 o výměře 2070 m2, p.p.č. 5002 o výměře 303 m2, části p.p.č. 5003 o výměře 133 m2  vše v k.ú. 
Pardubice pro podnikatelský záměr výstavba centra služeb pro volný čas (půjčovna a servis obytných 
vozů, lodí, lodních motorů, potřeb pro potápění apod..),  

pro Z.M.* 

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

3. souhlasí 

v rámci I. etapy 

a) s výpůjčkou st.p.č. 3515/3 o výměře 48 m2,  st.p.č. 3515/4 o výměře 22 m2,  st.p.č. 3515/5 o 
výměře 76 m2, části st.p.č. 3515/12 o výměře 14 m2, st.p.č. 3515/13 o výměře 67 m2, st.p.č. 
3515/14 o výměře 42 m2, části st.p.č. 3515/15 o výměře 262 m2, části st.p.č. 3515/16 o výměře 460 
m2, části st.p.č. 3515/17 o výměře 654 m2, části st.p.č. 3515/18 o výměře 483 m2, st.p.č. 3515/21 o 
výměře 20 m2, části p.p.č. 4074/1 o výměře 28423 m2, části p.p.č. 4074/2 o výměře 276 m2 vše v 
k.ú. Pardubice za účelem vybudování technické infrastruktury, chodníků, přístupových 
komunikací, zpevněných a parkovacích ploch, terénních a sadových úprav a části p.p.č. 4074/2 o 
výměře 2703 m2 v k.ú. Pardubice za účelem vybudování a provozování dětského hřiště, které 
nebude převedeno do majetku města, 

b) s nájmem a prodejem části st.p.č. 3515/12 o výměře 676m2, části st.p.č. 3515/15 o výměře 471 m2, 
části st.p.č. 3515/16 o výměře 600 m2, části st.p.č. 3515/17 o výměře 540 m2, části st.p.č. 3515/18 
o výměře 432 m2, části p.p.č. 4074/1 o výměře 12585 m2 k.ú. Pardubice za účelem výstavby 
komplexu PERNŠTEJN CITY - rodinné a bytové domy včetně občanské vybavenosti,  

c) s převodem vybudované technické infrastruktury, chodníků, přístupových komunikací, 
zpevněných a parkovacích ploch, terénních a sadových úprav na st.p.č. 3515/3 o výměře 48 m2,  
st.p.č. 3515/4 o výměře 22 m2,  st.p.č. 3515/5 o výměře 76 m2, části st.p.č. 3515/12 o výměře 14 m2, 
st.p.č. 3515/13 o výměře 67 m2, st.p.č. 3515/14 o výměře 42 m2, části st.p.č. 3515/15 o výměře 262 
m2, části st.p.č. 3515/16 o výměře 460 m2, části st.p.č. 3515/17 o výměře 654 m2,  části st.p.č. 
3515/18 o výměře 423 m2, st.p.č. 3515/21 o výměře 20 m2, části st.p.č. 3515/22 o výměře 9 m2,  části 
p.p.č. 4074/1 o výměře 28423 m2, části p.p.č. 4074/2 o výměře 276 m2 k.ú. Pardubice do vlastnictví 
statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice po vydání 
souhlasu respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu za cenu 1.000,-Kč, 

d) s prodejem objektů na st.p.č. 3515/3, st.p.č. 3515/4, st.p.č. 3515/5, st.p.č. 3515/12, st.p.č. 3515/13, 
st.p.č. 3515/14, st.p.č. 3515/15, st.p.č. 3515/16, st.p.č. 3515/17, st.p.č. 3515/18, st.p.č. 3515/21 část 
obce Bílé Předměstí, k.ú. Pardubice, 

v rámci II. etapy 

e) s výpůjčkou části p.p.č. 988/12 o výměře 8010 m2, části p.p.č. 4074/1 o výměře 3246 m2, části 
st.p.č. 3515/11 o výměře 48 m2,  části st.p.č. 3515/18 o výměře 60 m2, části st.p.č. 3515/19 o 
výměře 11m2, st.p.č. 3515/20 o výměře 290 m2, st.p.č. 3515/22 o výměře 1189 m2, st.p.č. 9396 o 
výměře 119 m2, části st.p.č. 9397 o výměře 283 m2, části st.p.č. 9403 o výměře 189 m2, části st.p.č. 
9410 o výměře 755 m2, st.p.č. 9416 o výměře 71 m2, části st.p.č. 9417 o výměře 87 m2, části st.p.č. 
9425 o výměře 12 m2 k.ú. Pardubice za účelem vybudovaní technické infrastruktury, chodníků, 
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přístupových komunikací, zpevněných a parkovacích ploch, terénních a sadových úprav, 

f) s nájmem a prodejem části p.p.č. 988/12 o výměře 8244 m2, části p.p.č. 4074/1 o výměře 126 m2, 
části st.p.č. 9397 o výměře 1400 m2, části st.p.č. 9403 o výměře 666 m2, části st.p.č. 9410 o 
výměře 556 m2, části st.p.č. 9417 o výměře 187 m2  k.ú. Pardubice za účelem výstavby komplexu 
PERNŠTEJN CITY - rodinné a bytové domy včetně občanské vybavenosti,  

g) s převodem vybudované technické infrastruktury, chodníků, přístupových komunikací, 
zpevněných a parkovacích ploch, terénních a sadových úprav na části p.p.č. 988/12 o výměře 
80010 m2, části p.p.č. 4074/1 o výměře 3246 m2, části st.p.č. 3515/11 o výměře 48 m2,  části st.p.č. 
3515/18 o výměře 60 m2, části st.p.č. 3515/19 o výměře 11m2, st.p.č. 3515/20 o výměře 290 m2, části 
st.p.č. 3515/22 o výměře 1180 m2, st.p.č. 9396 o výměře 119 m2, části st.p.č. 9397 o výměře 283 m2, 
části st.p.č. 9403 o výměře 189 m2, části st.p.č. 9410 o výměře 755 m2, st.p.č. 9416 o výměře 71 m2, 
části st.p.č. 9417 o výměře 87 m2, části st.p.č. 9419 o výměře 9 m2, části st.p.č. 9425 o výměře 12 m2 
k.ú. Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské 
nám. 1, Pardubice po vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na 
stavbu za cenu 1.000,-Kč, 

h) s prodejem objektů na st.p.č. 3515/11, st.p.č. 3515/19, st.p.č. 3515/20, st.p.č. 3515/22 čp. 1823, 
st.p.č.9396, st.p.č.9397, st.p.č.9403, st.p.č.9410, st.p.č.9416, st.p.č.9417, st.p.č.9425 , část obce 
Bílé Předměstí, k.ú. Pardubice, 

v rámci III. etapy 

i) s výpůjčkou části p.p.č. 988/12 o výměře 3644 m2, části st.p.č. 9412 o výměře 85 m2, části st.p.č. 
9413 o výměře 43 m2,  části st.p.č. 9418 o výměře 121 m2,  části st.p.č. 9419 o výměře 9 m2,  části 
st.p.č. 9421 o výměře 181 m2, části st.p.č. 9422 o výměře 14 m2,  části část st.p.č. 9424 o výměře 
16 m2 k.ú. Pardubice za účelem vybudovaní technické infrastruktury, chodníků, přístupových 
komunikací, zpevněných a parkovacích ploch, terénních a sadových úprav, 

j) s nájmem a prodejem části p.p.č. 988/12 o výměře 14745 m2, části st.p.č. 9412 o výměře 476 m2, 
části st.p.č. 9413 o výměře 502 m2,  části st.p.č. 9418 o výměře 901 m2, části st.p.č. 9419 o výměře 
23 m2,  části st.p.č. 9420 o výměře 204 m2, části st.p.č. 9421 o výměře 1394 m2, části st.p.č. 9422 o 
výměře 317 m2,  st.p.č. 9423 o výměře 59 m2, části část st.p.č. 9424 o výměře 260 m2 k.ú. 
Pardubice za účelem výstavby komplexu PERNŠTEJN CITY - rodinné a bytové domy včetně 
občanské vybavenosti,  

k) s převodem vybudované technické infrastruktury, chodníků, přístupových komunikací, 
zpevněných a parkovacích ploch, terénních a sadových úprav na části p.p.č. 988/12 o výměře 3644 
m2, části st.p.č. 9412 o výměře 85 m2, části st.p.č. 9413 o výměře 43 m2,  části st.p.č. 9418 o výměře 
121 m2,  části st.p.č. 9421 o výměře 181 m2, části st.p.č. 9422 o výměře 14 m2,  části část st.p.č. 9424 
o výměře 16 m2 k.ú. Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem 
Pernštýnské nám. 1, Pardubice po vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu stavebního 
úřadu na stavbu za cenu 1.000,-Kč, 

l) s prodejem objektů na st.p.č.9412, st.p.č.9413, st.p.č.9418, st.p.č.9419, st.p.č.9420, st.p.č.9421, 
st.p.č.9422, st.p.č.9423, st.p.č.9424 část obce Bílé Předměstí, k. ú. Pardubice, 

m) s uzavřením plánovací smlouvy k přípravě a realizaci projektu výstavby na Hůrkách 
pro společnost PERNŠTEJN CITY s.r.o., IČ 28851188, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, třída 
Míru 2669; 

to vše za předpokladu souladu s koncepcí města o funkčním využití území areálu Hůrka zpracovanou 
odborem hlavního architekta a odsouhlasené Zastupitelstvem MO Pardubice III usnesením č. Z/133/2012 
dne 21. 6. 2012. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

4. 
Žádost Stanislava Šlechty o výpůjčku pozemku – rampa u čp. 1554 Na Drážce 

 

Usnesení R/324/2012                                        (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 



26. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 18. září 2012       Strana 4 (celkem 6) 
 

s výpůjčkou části pozemku p.p.č. 851/12 o výměře 4 m2 k.ú. Pardubice S.Š.* za účelem umístění přístavby 
nájezdové rampy. 

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

 

6. 
Vyjádření k projektované trase optického vedení akce 

„Optická p řípojka Pardubice, Erno Košťála“ v areálu ZŠ Dubina 
 
Usnesení R/325/2012                                       (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 optického vedení, tak jak je uvedeno v situačním výkrese 
plánované akce „Optická přípojka Pardubice, Erno Košťála“ v areálu ZŠ Dubina, zpracovaném společností 
EDERA Group a. s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice, IČ 274 61 254 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření ke stavebnímu záměru akce „PENNY Pardubice Dubina - Přístavba“ 

 
Usnesení R/326/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavebním záměrem akce „PENNY Pardubice Dubina – Přístavba“ tak 
jak je uvedeno v situačním výkresu, zpracovaném společností EUROPROJEKT. spol. s r.o., se sídlem 
Kudrnova 144/17, 150 00 Praha 5, IČ 438 72 999 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

8. 
Zpráva o výsledcích auditu vykonaného MmP na MO Pardubice III 

Usnesení R/327/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. bere na vědomí 

zprávu o zjištěních z vykonaného auditu č. 4/12e útvarem interního auditu Magistrátu města 
Pardubic na Úřadě městského obvodu Pardubice III ze dne 10. 7. 2012, 

2. souhlasí 

a) se sjednocením Zadávacího řádu veřejných zakázek pro město Pardubice i městské obvody, 

b) se sjednocením Pravidel pro čerpání sociálního fondu pro město Pardubice i městské obvody, 

za předpokladu, že se na tvorbě nových směrnic budou podílet všechny městské obvody a že směrnice 
budou vyhovovat potřebám MO Pardubice III. 

3. doporučuje 

c) při zadávání veřejných zakázek volit vhodná hodnotící kritéria, 

d) při hodnocení veřejných zakázek se vyvarovat možné podjatosti u členů hodnotící komise. 

4. ukládá 

zpracovat a předložit primátorce města zprávu a komentář k přijatým i nepřijatým opatřením 
doporučeným ve Zprávě o zjištěních z vykonaného auditu č. 4/12e. 
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Z: JUDr. Ludmila Knotková, tajemnice 
T: do 30. 9. 2012 

______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

9. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2012 

 
Usnesení R/328/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 

 

10. 
3. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2012 

 
Usnesení R/329/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2012 v celkové výši rozpočtu 
33.436 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

2. ukládá 

předložit 3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2012 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 9/2012 

______________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Smlouva na stavbu Oprava chodníků v ulici Spojilská 

 
Usnesení R/330/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s cenovou nabídkou Služeb města Pardubic a.s. na provedení stavby Oprava chodníku v ulici Spojilská 
– větev A.1 na 1 268 074 Kč s DPH, 

b) s uzavřením smlouvy o dílo se Službami města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Pardubice – Bílé předměstí, 
IČ 25262572 na větev A.1 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, 

c) s cenovou nabídkou Služeb města Pardubic a.s. na provedení stavby Oprava chodníku v ulici Spojilská 
– větev A.3 na 1 411 798 Kč s DPH. 

______________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Žádost SERGE FASHION o souhlas s výjimkou z počtu parkovacích míst 

 
Usnesení R/331/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s udělením výjimky z požadavku na budování 2 parkovacích stání v souvislosti s rozšířením herny 
„Atlanta“ do přilehlých nebytových prostor v 1. NP objektu občanské vybavenosti  čp. 982, ul. Jana Zajíce, 
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Pardubice, na pozemku parc.č. st. 970 v k.ú. Studánka společnosti SERGE FASHION, s.r.o., Riegrova 25, 
772 00 Olomouc, IČ 25848569. 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

V Pardubicích dne 18. října 2012 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


