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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 50. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

(50. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 3. 6 2010) 
 
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 k projektové dokumentaci „Zvýšení bezpečnosti přechodu ul. Dašická - 

Spojilská“ 
 

Usnesení R/689/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

za Městský obvod Pardubice III, navrženou projektovou dokumentaci (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro vydání stavebního povolení na akci „Zvýšení 
bezpečnosti přechodu ul. Dašická - Spojilská“ společnosti PRODIN spol. a.s., se sídlem 
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů.  
______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2009 

 
Usnesení R/690/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. souhlasí 

s návrhem závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2009 a s celoročním 
hospodařením, a to BEZ VÝHRAD, tento je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. doporučuje  

předložit závěrečný účet ke schválení na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice III 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 6/2010 

______________________________________________________________________________ 
 

3. 
2. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2010 

 
Usnesení R/691/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

 

1. souhlasí 
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s návrhem 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 v celkové výši 
rozpočtu 33.665 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, za podmínky schválení finančního vyrovnání s městem 
Pardubice v uvedené výši Zastupitelstvem města Pardubice. 

2. ukládá 

předložit 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 3.6.2010 

______________________________________________________________________________ 
 

3a. 
Dodatek - 2. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2010 

 
Usnesení R/692/2010                                                    (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 2010 v celkové výši 
rozpočtu 33.684 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, za podmínky schválení dotace a finančního vyrovnání 
s městem Pardubice v uvedené výši Zastupitelstvem města Pardubice. 

2. ukládá 

předložit 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 3.6.2010 

______________________________________________________________________________ 
 

4. 
Zřízení vyhrazeného parkování 

Usnesení R/693/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

zvláštní užívání místní komunikace parkoviště pro zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, ulici Josefa Janáčka, před bytovým domem čp. 948 - 952, konkrétně naproti čp. 
951 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro Z.T.* v termínu od 20. 6. 2010 do 
31. 12. 2013. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

 
5. 

Vyjádření k žádostem o prodloužení platnosti smluv o umístění reklamního zařízení na p.č. 
409/31 v k.ú. Studánka a p.č. 902/3 v k.ú. Pardubice 

 
 
Usnesení R/694/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předložené zprávy a  

souhlasí 

a) s prodloužením platnosti smlouvy se společností Reklamní servis RS, spol. s r.o., IČ 
49287541, se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice, o umístění reklamního zařízení 
(kruhového betonového pylonu pro výlep plakátů do formátu AI DIN – programy kin, 
divadel, výstavy, koncerty apod.) o rozměru reklamní plochy 9 m2  na p.p.č. 409/31 k.ú. 
Studánka na dobu neurčitou, 

b) s prodloužením platnosti smlouvy se společností Reklamní servis RS, spol. s r.o., IČ 
49287541, se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice, o umístění oboustranného 
reklamního zařízení o rozměru 5,1 x 2,4 m (billboard) umístěného na p.p.č. 902/3 k.ú. 
Pardubice na dobu neurčitou. 

______________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k návrhu novely Statutu města Pardubic 

 
Usnesení R/695/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2006, kterou se vydává Statut 
města Pardubic, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 5/2007, č. 9/2008, č. 5/2009, č. 10/2009 
a č. 13/2009 
______________________________________________________________________________ 

 
7. 

Vyjádření k záměru uzavřít nájemní smlouvu na nebytové 
prostory v areálu Hůrka č.p. 1823 

 
Usnesení R/696/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 66 m2 v objektu č. 6 stojícím na 
pozemku označeném jako st.p.č. 3515/15 k.ú. Pardubice v areálu Hůrka čp. 1823 s panem 
Karlem Marešem, IČ 72823119, Pardubice, účel nájmu garáž a sklad. 
______________________________________________________________________________ 

 
8. 

Informativní zpráva – zákon o střetu zájmů 
 
Usnesení R/697/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a bere ji na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 
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9. 
Prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/698/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace parkoviště vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, ulici Dašická, před bytovým domem čp. 1755 - 1771, konkrétně u čp. 1758 
(situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro D.H.*  v termínu od 1. 7. 2010 do 31. 
3. 2012. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
 

10. 
 Vyjádření k žádostem o výpůjčku pozemků pro výstavbu silničního obchvatu „I/36 

Pardubice, Trnová – Dubina“ 
 
Usnesení R/699/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předložené žádosti a  

souhlasí 

a) s uzavřením smlouvy o výpůjčce se žadatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, 
se sídlem Na Pankráci 549/56, Praha, pokud jde o pozemky: 
část p.p.č. 2706 o výměře 148 m2, část p.p.č. 886/8 o výměře 128 m2,  část p.p.č.  886/35 o 
výměře 482 m2, část p.p.č. 886/33 o výměře 12 m2, část  p.p.č. 2985/2 o výměře 17 m2, část 
p.p.č. 2986/7 o výměře 83 m2, p.p.č. 2703/6 o výměře 183 m2, část p.p.č. 886/10 o výměře 6 
m2, část p.p.č. 886/5 o výměře 5 m2,  v k.ú. Pardubice, 
a to za účelem umístění stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Dubina“ 

b) se záborem části pozemků p.p.č. 991/1 o výměře 38 m2, části p.p.č. 997/1 o výměře 20235 
m2, části p.p.č. 1006/11  o výměře 394 m2, části p.p.č. 2719/2 o výměře 140 m2 k.ú. 
Pardubice za účelem výstavby obchvatu I/36 Sezemice. 

 
______________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne 3. června 2010. 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


