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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 47. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(47. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 4. 3. 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 žádosti o prodej pozemku p.č. 233/48 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení R/646/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemku p.č. 233/48 o výměře 89 m2 v k.ú. Studánka, J.K.* a I.K.*, a A.K.*, a to za 
cenu obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase.  

 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

 
2. 

Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 409/56 v k.ú. Studánka 
 
Usnesení R/647/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem části pozemku p.č.409/56 o výměře 80 m2 k.ú. Studánka, A.S.*, a to za cenu 
obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase.  

 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k žádosti o převod vlastnického práva k pozemku st.p.č. 919 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení R/648/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem pozemku st.p.č. 919 o výměře 357 m2 v k.ú. Studánka, společnosti 
HASTRMÁNEK PARDUBICE s.r.o., IČ 27524434, se sídlem Severní 772, Hradec Králové, a to 
za cenu obvyklou při pronájmu srovnatelného majetku v daném místě a čase. 
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______________________________________________________________________________ 
4. 

Vyjádření k záměru uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor  
v areálu Hůrka č.p. 1823 

 
Usnesení R/649/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 135,72 m2 v objektu č. 7 stojícím na 
pozemku označeném jako st.p.č. 3515/16 k.ú. Pardubice (vrata č. 2 a ž 5) v areálu Hůrka čp. 
1823 s Petrem Drahošem, IČ 682 37 651, Pardubice, účel nájmu sklad materiálu v souladu se 
záměrem firmy EUBE. 
______________________________________________________________________________ 
 

5. 
1. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2010 

 
Usnesení R/650/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

návrh 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 v celkové výši 
rozpočtu 30.826 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit 1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Vítězslav Štěpánek 
T: 4.3.2010 

______________________________________________________________________________ 
 

6. 
1. změna rozpočtu sociálního fondu 2010 Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/651/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

návrh 1. změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 
v celkové výši rozpočtu 503 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit 1. změnu rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 
na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Vítězslav Štěpánek 
T: 4.3.2010 
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7. 
Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času pro rok 2010 

 
Usnesení R/652/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

poskytnutí dotací v celkové výši 190.000,- Kč dle žádostí tak, jak je uvedeno v příloze, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení 

2. ukládá   

uzavřít smlouvy o poskytnutí schválených dotací s příslušnými subjekty.  

Z: Irena Štěpánková 
T: duben 2010 

______________________________________________________________________________ 
 

8. 
Novela Statutu města – Stavební úřady úřadů městských obvodů Pardubice 

 
Usnesení R/653/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se způsobem rozdělení příslušnosti a kompetencí stavebních úřadů magistrátu města Pardubic a 
úřadů městských obvodů z hlediska věcného, tj. podle druhu a charakteru stavby, jako varianty 
upřednostňované. 

 
Usnesení R/654/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s existencí stavebních úřadů úřadů městských obvodů Pardubice jako obecných stavebních úřadů 
ze zákona s plnými kompetencemi k vedení územního i stavebního řízení v rámci svého 
územního obvodu pro případ, že Městem Pardubice nebude přijat návrh dle usnesení 
R/653/2010. 

 
Usnesení R/655/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

ukládá 

předložit všechny tři varianty řešení agendy stavebních úřadů ve městě již v podobě návrhu novel 
přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky města, kterou se vydává Statut města Pardubic 
k rozhodnutí a ke schválení Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III 

Z: Vítězslav Štěpánek 
T: 4. března 2010 
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______________________________________________________________________________ 
 

9. 
Zřízení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/656/2010                                                    (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 Na Drážce, na stávajícím parkovišti z boku bytového domu čp. 1561 - 1563, 
(situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro R.E.* v termínu od 1. 4. 2010 do 31. 
12. 2012. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření k projektové dokumentaci „Oprava veřejného osvětlení Pardubice Studánka, 

ulice Radiomechaniků“ 
 

Usnesení R/657/2010                                                    (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 územního a stavebního řízení na akci „Oprava 
veřejného osvětlení Pardubice Studánka, ulice Radiomechaniků“ zpracovanou Oldřichem 
Hybským, se sídlem Bratranců Veverkových 2717, 530 02 Pardubice,   IČ 132 27 572 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
______________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k projektové dokumentaci na zřízení předzahrádky před restaurací v ulici 

Dašická, čp. 486, na p. č. 744/24 v k. ú. Pardubice 
 

 
Usnesení R/658/2010                                                    (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 územního souhlasu na zřízení 
předzahrádky před restaurací v ulici Dašická, čp. 486, na p. č. 744/24 v k. ú. Pardubice, 
předloženou panem P.P.* s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  

 

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
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12. 

Informativní zpráva – návrh na umístění kamer MKS 
 

Usnesení R/659/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 
 

13.  
Zřízení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/660/2010                                                    (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 Studánecká, před obchodním centrem Galanta, (situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení) pro pana J.Z.* v termínu od 1. 4. 2010 do 31. 8. 2010. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

 
14. 

Vyjádření k umístění letní předzahrádky 
 
Usnesení R/661/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

za Městský obvod Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace pro umístění letní 
předzahrádky v Pardubicích, v ulici Na Drážce, před barem JOLLY JOKERS čp. 1810, pro 
společnost CASCO 21 s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČ 28374762 s tím, 
že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
______________________________________________________________________________ 
 

15. 
 
V Pardubicích dne 4. března 2010. 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


