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 SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 9. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(9. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 20. června 2011) 

 
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. Dotace z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času pro rok 2011 
2. Závěrečný účet MO Pardubice III za rok 2010 
3. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31.5.2011 
4. 2. změna rozpočtu MO Pardubice III roku 2011 
5. Návratná finanční výpomoc od Statutárního města Pardubice 
6. Farmářské trhy 
7. Informativní zpráva – zákon o střetu zájmů 
8. Vyjádření k projektové dokumentaci „Pardubice, Ve Stezkách – úprava nn“ 
9. Zadávací řád veřejných zakázek 

10. Vyjádření k projektové dokumentaci stavby dvou rodinných domů 
11. Vyjádření k žádosti o výpůjčku části p.p.č. 409/31  pro vybudování přístupového chodníku a 

bezúplatný převod vybudovaného chodníku Statutárnímu městu 
12. Vyjádření k žádosti o nájem části p.p.č. 4074/1 v areálu Hůrka 
13. Vyjádření k žádosti o prodej části p.p.č. 857/18 
14. Vyjádření k záměru stavby - Restaurant Dašický Dvůr - zastřešení terasy 
15. Výpůjčky zasedací místnosti pro jednání politických klubů 
16. Diskuse 

 
 

 

1. 
Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času pro rok 2011 

 

Usnesení R/111/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
  
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času dle žádosti č. 26/2011 
Mateřské škole Korálek, Pardubice, Rumunská 90, IČ 709 41 939 na akci „Instalace nových 
laviček a stolů pro práci dětí v zahradním prostředí“ ve výši  8.000,- Kč  

2. ukládá   

uzavřít smlouvu o poskytnutí schválené dotace s příslušným subjektem.  
Z: Irena Štěpánková 

T: 7/2011 
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_______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2010 

 
Usnesení R/112/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. bere na vědomí 

návrh závěrečného účtu Městského úřadu Pardubice III za rok 2010, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení 

2. doporučuje  

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III souhlasit s celoročním hospodařením 
Městského obvodu Pardubice III za rok 2010, a to bez výhrad. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 6/2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu MO Pardubice III k 31. 5. 2011 

 

Usnesení R/113/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
_______________________________________________________________________________ 

4. 
2. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2011 

 

Usnesení R/114/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2011 v celkové výši 
rozpočtu 33.991 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 2011 na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 6/2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

5. 
Návratná finanční výpomoc od Statutárního města Pardubice 

 

Usnesení R/115/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí 

poskytnutí návratné finanční výpomoci od Statutárního město Pardubice ve výši 7.255 tis. Kč 
na dofinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5B (ul. Jana 
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Zajíce)“ se splatností do 30. 11. 2014, na který byla schválena dotace z podprogramu 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora regenerace panelových sídlišť“ ve výši 4.000 tis. 
Kč 

2. ukládá 

předložit poskytnutí návratné finanční výpomoci na nejbližší jednání Zastupitelstvu městského 
obvodu Pardubice III a doporučit ji ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 6/2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

6. 
Pořádání „Farmářských trhů na Dubině“ 

 

Usnesení R/116/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

prodloužení pořádání „Farmářských trhů na Dubině“ v lokalitě Pardubice, Dubina centrum, před 
čp. Jana Zajíce 946 a přilehlém prostranství, v období od 1. 7. 2011 nejdéle do konce roku každou 
sobotu od 7.00 do 12.00 hod. Sortimentem prodávajících budou především zemědělské výrobky, 
zahrádkářské výpěstky, květiny, sadba, případně řemeslné výrobky. 
_______________________________________________________________________________ 

7. 
Informativní zpráva – zákon o střetu zájmů 

 

Usnesení R/117/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a bere ji na vědomí 
_______________________________________________________________________________ 

 

8. 
Vyjádření k projektované trase kabelového vedení nn akce „Pardubice, 

Ve Stezkách – úprava nn“ 
 

Usnesení R/118/2011                             (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 nového kabelového vedení nn, tak jak je 
uvedeno v situačním výkrese plánované akce „Pardubice, Ve Stezkách – úprava nn“, zpracované 
společností VČE – montáže, a. s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice,              
IČ 25938746 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________ 

 

9.  
Zadávací řád veřejných zakázek 

 

Usnesení R/119/2011                             (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 
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Zadávací řád veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III s účinností od 1. července 2011, 
který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________ 
 

10.  
Vyjádření k projektové dokumentaci pro zjednodušené územní řízení na stavbu „2 rodinné 

domy na p.p.č. 409/188 a 409/273 v katastrálním území Studánka“ 
 
Usnesení R/120/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zjednodušeným územním řízením na stavbu „2 rodinné domy 
na p.p.č. 409/188 a 409/273 v katastrálním území Studánka“ s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
______________________________________________________________________________ 

 

11. 
Vyjádření k žádosti o výpůjčku části pozemku p.č. 409/31 v k.ú. Studánka 

a darování stavby na něm vybudované Statutárnímu městu Pardubice 
 
Usnesení R/121/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s výpůjčkou části p.p.č. 409/31 o výměře 8  m2 k.ú. Studánka Krajskému ředitelství policie 
Pardubického kraje, IČ 72050250, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, za účelem 
vybudování nového přístupového chodníku do objektu čp. 946 ul. Jana Zajíce v rámci akce 
„KKC-OOP3 Pardubice, J. Zajíce 946, Stavební úpravy“. 
Vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III nenahrazuje žádné rozhodnutí ani opatření 
správních orgánů příslušných k rozhodování dle zák. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 

b) s bezúplatným převodem vybudovaného chodníku na části p.p.č. 409/31 o výměře 8  m2 k.ú. 
Studánka Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, IČ 72050250, se sídlem Na 
Spravedlnosti 2516, Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se 
sídlem Pernštýnské nám. 1, po kolaudaci. 

______________________________________________________________________________ 
 

12. 
Vyjádření k záměru pronajmout část p.p.č. 4074/1 v k.ú. Pardubice - areál Hůrka  

 
Usnesení R/122/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předložené žádosti a  

souhlasí 

se záměrem pronajmout část p.p.č. 4074/1 o výměře 100 m2 k.ú. Pardubice společnosti Stavební 
společnost L.M. s.r.o., IČ 28796900, se sídlem Pardubice, Husova 298, za účelem umístění 
stavebních buněk a maringotek k nebytovému prostoru v objektu č. 9 (areál Hůrka).  
______________________________________________________________________________ 
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13. 
Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku p.č. 857/18 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení R/123/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem části p.p.č. 857/18 o výměře 12 m2 k.ú. Pardubice Společenství pro dům č.p. 1352 – 
1353, Sezemická, Pardubice, IČ 27491293, se sídlem Pardubice, Sezemická 1352. 
______________________________________________________________________________ 
 

14. 
Vyjádření k záměru stavby „Restaurant Dašický dvůr – zastřešení venkovní terasy, Dašická 

ul. čp. 1712, Pardubice, parc. č. 735/6 v k. ú. Pardubice“ 
 

Usnesení R/124/2011                             (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se záměrem stavby „Restaurant Dašický dvůr – zastřešení 
venkovní terasy, Dašická ul. čp. 1712, Pardubice, parc. č. 735/6 v k. ú. Pardubice“ s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 
 

15. 
Výpůjčky zasedací místnosti pro jednání politických klubů 

 
Usnesení R/125/2011                             (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí 

s používáním zasedací místnosti v budově Úřadu městského obvodu Pardubice III formou 
výpůjčky pro jednání politických klubů volebních stran zastupitelstva MO 
_______________________________________________________________________________ 
 

16. 
Diskuse 

 
Změna termínu řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/126/2011                             (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III  

stanovuje  

příští termín jednání Rady MO Pardubice III na 21. července 2011 od 15:00 hod. 
 
 

V Pardubicích dne 20. června 2011 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


