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U S N E S E N Í 
z 1. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 10. prosince 2018 od 16:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 

Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Kožíšek, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová, Ing. Alena Suková 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: -  
_________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „ZŠ Erno Košťála – úprava prostoru pro potřeby ZŠ“ 

 

Usnesení R/1/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení akce „ZŠ Erno Košťála – úprava prostoru pro potřeby ZŠ“ dle koordinačního 
situačního výkresu č. C.3, který je součástí projektové dokumentace zpracované v říjnu 2018 společností 
ILBprostav s.r.o., se sídlem Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, IČ 288 10 180, s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2019 

 
Usnesení R/2/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. s o u h l a s í 

s předloženým návrhem termínů jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na rok 
2019 takto:  

21. ledna 2019 RMO  22. července RMO 

25. února RMO + ZMO 19. srpna RMO 

25. března RMO 23. září RMO + ZMO 

29. dubna RMO + ZMO  21. října RMO  

27. května RMO 18. listopadu RMO 

24. června RMO + ZMO 16. prosince RMO + ZMO 

2. d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III schválit termíny jednání Rady a Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice III dne 17. prosince 2018. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Knihovna Městského obvodu Pardubice III – osvobození od poplatků  

 
Usnesení R/3/2018                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a  

souhlasí   
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a) s osvobozením od základního poplatku za roční členství pro děti, které se zúčastní informační 
a vzdělávací akce ze série BESED 2019 v knihovně MO Pardubice III,   

b) s osvobozením od ročního poplatku pro děti, které se zúčastní akce Ukaž vysvědčení 31.1.2019 
a 28.6.2019, 

c) s prominutím sankčních poplatků za opožděně vrácené knihy v období od 1. - 31. března 2019 v rámci 
akce Březen – měsíc čtenářů,  

d) s nákupem knih pro žáky prvních tříd základních škol na Dubině za zvýhodněnou cenu v rámci projektu 
SKIPu Už jsem čtenář 2019. 

e) s osvobozením od základního poplatku za roční členství pro seniory a rodiče na mateřské dovolené 
v období od 30. 9. – 15. 10. 2019 v rámci 23. ročníku Týdne knihoven a v období 1. 12. 2019. – 20. 12. 
2019 v rámci řady Vánoční setkání. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Žádost o udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Městského obvodu Pardubice III  
 
Usnesení R/4/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

udílí výjimku 

ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství při akci Vánoční zpívání pořádané 
Městským obvodem Pardubice III ve spolupráci s panem Radkem Novákem dne 23.12.2018 od 16:00 do 
20:00 hod na veřejném prostranství centrálního parku Dubina. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Zpravodaj Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/5/2018                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e 

a) čtvrtletní vydávání Zpravodaje městského obvodu Pardubice III a distribuci do všech domácností na území 
Městského obvodu Pardubice III v období 2019-2022, 

b) zadávání zpracování a tisku u firmy DTP Studio Ing. Formanová, se sídlem Bratranců Veverkových 566, 
530 02 Pardubice, IČ: 65671481, 

c) provádění roznášky vlastními silami. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

6. 
Zřízení komisí Rady městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/6/2018                                                (rozprava: x; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. zřizuje  

a) komisi pro kulturu a sport Rady městského obvodu Pardubice III, 
b) komisi technickou Rady městského obvodu Pardubice III, 
c) komisi humanitní a bezpečnostní Rady Městského obvodu Pardubice III. 

2. stanovuje  
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a) počet členů komise pro kulturu a sport na 7, 
b) počet členů komise technické na 7, 
c) počet členů komise humanitní a bezpečnostní na 7. 

3. jmenuje 

a) předsedkyní komise pro kulturu a sport Pavlínu Černíkovou,  
b) předsedou komise technické Ing. Vlastislava Máchu, 
c) předsedkyní komise humanitní a bezpečnostní Mgr. Moniku Kopeckou, 
d) členy komise pro kulturu a sport Ing. Jana Matějka, Mgr. Jiřinu Klírovou, Kateřinu Skřekovou 

Milerovou, Márii Ministrovou, Markétu Jelínkovou a RNDr. Josefa Kubáta, 
e) členy komise technické Pavla Vojtěcha, Jana Končinského, Pavla Kožíška, Ing. Martina Kolovratníka, 

Michala Jeníčka a Ing. Aleše Péka, 
f) členy komise humanitní a bezpečnostní Jaroslava Žítka, Petra Kadlece, Ing. Simonu Machačovou, Šárku 

Kolovratníkovou, Ing. Alenu Sukovou, Jolanu Štěpánkovou. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

8.  
Zimní údržba na území Městského obvodu Pardubice III  2017/2018 

 
Usnesení R/7/2018                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a)  zadání provádění zimní údržby chodníků nezařazených do plánu zimní údržby na území Městského obvodu 
Pardubice III v části Slovany (dle situačního výkresu, který je součástí usnesení) v zimním období 
2018/2019 osobě fyzické podnikající, a to Davidu Hurtovi, se sídlem Jiránkova 2294, 530 02 Pardubice, 
IČ 69126216 za maximální cenu prací 16 000 Kč vč. DPH 21 % (jednotková cena za odpracovanou hodinu 
450 Kč bez DPH, tj. 545 Kč včetně DPH 21 %); 

b)  financování z kapitoly 4. 1 oprava a údržba komunikací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III (pro rok 
2018 a následně pro rok 2019).  

_________________________________________________________________________________________ 
 

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


