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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 35. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(41. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 17. září 2009) 

 
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. 
Odkoupení pozemku p.č. 2742 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení R/555/2009       (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
souhlasí 
s odkoupením pozemku p.p.č. 2742/82 o výměře 58 m2 k.ú. Pardubic ve vlastnictví A.H.* do 
vlastnictví města pro investiční akci „Pardubice – MO III - Rekonstrukce chodníku v ul. 
Dašická“. 
 
*(Identifikátory  fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

 
2. 

3. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2009 
 
Usnesení R/556/2009        (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
1. schvaluje 
návrh 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 v celkové výši rozpočtu 
40.443 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 2009 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 17.9.2009 

______________________________________________________________________________ 
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3. 

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 na akci „Regenerace panelového sídliště 

Dubina – lokalita 5A-S5 Pardubice“ 
Usnesení R/557/2009       (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 

1. souhlasí 
s vázáním finančních prostředků na akci „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 
5A-S5 Pardubice“ v rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 ve výši 
3.021 tis. Kč, 
 
2. ukládá 
předložit tuto zprávu na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke 
schválení. 
 

Z: Irena Štěpánková 
T: 17.9.2009 

______________________________________________________________________________ 
 

4. 
Informativní zpráva – o pohledávkách 

 

Usnesení R/558/2009       (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 

 
5. 

Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 
 
Usnesení R/559/2009      (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
schvaluje 
pravidla pro hospodaření se sociálním fondem, jehož znění je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________ 

 
6. 

Vyjádření k záměru stavby – umístění fotovoltaického systému 
na budově č.p. 982 v k.ú. Studánka 

Usnesení R/560/2009      (pro 4, proti -, zdrž. -) 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
schvaluje 
záměr umístit na ploché střeše budovy č.p. 982 v k.ú. Pardubice fotovoltaický systém o max. 
výkonu 259 kWp, zásobující distribuční síť elektrickou energií. 
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7. 

Jmenování likvidační komise 
 
Usnesení R/561/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva 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 sociálního 
Miluše Pětioká        sam. odborný referent odboru dopravy a životního prostředí 
Zina Mejzlíková   sam. odborný referent kanceláře úřadu 

Tajemník  
Milena Rajnetová  sam. odborný referent odboru ekonomického a sociálního 

2. ukládá 

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

Z: Ludmila Knotková 
T: říjen 2009 

______________________________________________________________________________ 
 
Pardubicích dne 17. září 2009. 
Zpracovala: Petra Gadlenová ( kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 
 


