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U S N E S E N Í 
z 15. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 25. ledna 2016 od 13:30 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni: - 
________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Usnesení R/179/2016                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a 

bere na vědomí  

výroční zprávu o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 _________________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Informativní zpráva o správních deliktech řešených MO Pardubice III 

 
Usnesení R/180/2016                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

informaci o průběhu řešení správních deliktů u Městského obvodu Pardubice III, které byly svěřeny do 
pravomoci odboru ekonomického a vnitřních věcí na základě usnesení R/480/2013. 

_________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Knihovna Městského obvodu Pardubice III – osvobození od poplatků 

 
Usnesení R/181/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a 

s o u h l a s í  

a) s osvobozením od základního poplatku za registraci čtenářského průkazu pro děti, které se zúčastní 
projektu „Už jsem čtenář 2016“ v knihovně MO Pardubice III,  

b) s prominutím sankčních poplatků za opožděně vrácené knihy v období od 1. - 31. března 2016 v rámci 
akce Březen – měsíc čtenářů, 

c) s osvobozením od základního poplatku za registraci čtenářského průkazu pro seniory v období od 3. 10. – 
9. 10. 2016 v rámci 20. ročníku Týdne knihoven. 

________________________________________________________________________________ 

4. 
Informativní zpráva -  hospodaření Městského obvodu Pardubice III za rok 2015 

 
Usnesení R/182/2016                                                (rozprava: 5; 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. 12. 2015. 

_________________________________________________________________________________ 

5. 
Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, o výpůjčku části p.p.č. 991/1 o výměře 38 m2, části p.p.č. 997/1 o 

výměře 20 235 m2, p.p.č. 1006/11 o výměře 394 m2, části p.p.č. 2719/2 o výměře 140 m2 v katastrálním 
území Pardubice 

 
Usnesení R/183/2016                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. 2) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s výpůjčkou části p.p.č. 991/1 o výměře 38 m2, části p.p.č. 997/1 o výměře 20.235 m2, p.p.č. 1006/11  
o výměře 394 m2, části p.p.č. 2719/2 o výměře 140 m2 v katastrálním území Pardubice za účelem stavby 
silnice „I/36 Sezemice-obchvat“ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IČ 65993390, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, Praha 4. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Schválení odpisového plánu pro rok 2016  

 
Usnesení R/184/2016                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku (DHM) pro rok 2016 v celkové výši odpisů 14.492,- Kč tak, 
jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Žádost Ing. Vladimíra Engelmajera a Ing. Olgy Engelmajerové o vyjádření k záměru v územním řízení ve věci 

výstavby přístupové cesty k bankomatu v budově čp. 982 v ulici Jana Zajíce, na pozemku parc. č. 409/31 
v k.ú. Studánka 

 
Usnesení R/185/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

za Městský obvod Pardubice III se záměrem výstavby přístupové cesty k bankomatu v budově čp. 982 v ulici 
Jana Zajíce, na pozemku parc. č. 409/31 v k. ú. Studánka dle situačního výkresu, který je nedílnou součástí 
smlouvy č. V 0336/MO3, o výpůjčce pozemku mezi Statutárním městem Pardubice a Ing. Vladimírem 
Engelmajerem a Ing. Olgou Engelmajerovou s tím, že přístup bude minimalizován na nejnutnější možnou 
míru, pokud jde o šířku na úkor veřejné zeleně. Tento souhlas je vydáván pro územní řízení. Dále budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 

8. 
Vyjádření k žádosti o zřízení všeobecného vyhrazeného parkování pro ZTP 

v ulici Sezemická před čp. 1374 
 

Usnesení R/186/2016                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zřízením všeobecného vyhrazeného parkování pro osoby těžce postižené 
nebo osoby těžce pohybově postižené – ZTP v Pardubicích, ulici Sezemická na místní komunikaci – vozovce 
před čp. 1374 (dle situačního výkresu). Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení; 

2. doporučuje 

doplnit ke svislému dopravnímu značení IP 12 (“Vyhrazené parkoviště”) dodatkovou tabulku E 13 s uvedením 
časového omezení “Od 7:00 do 17:00 hod”. 
________________________________________________________________________________________ 

9. 
Informativní zpráva o stavu pohledávek k 31. 12. 2015 

 
Usnesení R/187/2016                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 

 

10. 
DISKUSE 

 

Usnesení R/188/2016                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s realizací projetu Ministerstva vnitra České republiky „Bezpečnostní dobrovolník.“ 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

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


