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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 44. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
 

(45. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 20.2.2014) 
 

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. 
Vnit řní směrnice o cestovních náhradách 

 

Usnesení R/557/2014                                      (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje  

vnitřní směrnici Městského obvodu Pardubice III o cestovních náhradách včetně dodatku č. 1 
s účinností od 1. března 2014, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. doporučuje  

předložit směrnici o cestovních náhradách na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice III ke schválení ve smyslu Zásad poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III.  

T: JUDr. Ludmila Knotková 
T: únor 2014 

______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Zadávací řád veřejných zakázek 

 

Usnesení R/558/2014                                      (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

Zadávací řád veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III včetně jeho novely s účinností od 1. 
března 2014, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Knihovna městského obvodu Pardubice III – osvobození od poplatků 

 

Usnesení R/559/2014                                      (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a 

souhlasí  

a) s osvobozením od základního poplatku za registraci čtenářského průkazu pro děti, které se zúčastní 
projektu „Už jsem čtenář 2014“ v knihovně MO Pardubice III,  

b) s prominutím sankčních poplatků za opožděně vrácené knihy v období od 1. - 31. března 2014 v rámci 
akce Březen – měsíc čtenářů, 

c) s osvobozením od základního poplatku za registraci čtenářského průkazu pro seniory v období od 6. 10. 
– 12. 10. 2014 v rámci akce Týden knihoven. 

______________________________________________________________________________________ 
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4. 
Informativní zpráva o inventarizaci M ěstského obvodu Pardubice III k 31.12.2013  

 
Usnesení R/560/2014                                      (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

informativní zprávu o inventarizaci majetku Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2013. 
______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené starosty 

 
 
 
Usnesení R/561/2014                                      (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

proplacení zůstatku nevyčerpané řádné dovolené za rok 2013 evidované k 31.12.2013 starostovi Městského 
obvodu Pardubice III v souladu s § 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: březen 2014 

___________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Žádost manželů M.S.* a K.S.* o prodej pozemků u RD Na Hrázi 232 

 
Usnesení R/562/2014                                      (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem části pozemku p.p.č. 233/4 o výměře cca 20 m2 k.ú. Studánka M.S a K.S s tím, že bude 
ponechán pozemek nad plynovodem a jeho ochranným pásmem, za cenu podle cenové mapy.   

Rada MO Pardubice III nevyslovila souhlas s prodejem části pozemku p.p.č. 167/6 o výměře cca 55 m2 

v k.ú. Studánka z důvodu zhoršení rozhledových podmínek a uložení plynovodu včetně ochranného pásma. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

____________________________________________________________________________________ 

7. 
Žádost Danuše Čížkové o snížení nájemného 

 
Usnesení R/563/2014                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se snížením nájemného Danuši Čížkové, IČ 601 37 746, bytem Husova 261, 530 03 Pardubice za prostory 
sloužící podnikání v objektu čp. 1585 ul. Na Drážce, Pardubice – kadeřnictví a prodejna květin a textilního 
zboží, o 30 % na dobu dalšího jednoho roku.  
_________________________________________________________________________________ 
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8. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce  

„Novostavba rodinného domu v ulici U Háje, parcela č. 857/12“ 
 
Usnesení R/564/2014                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Novostavba rodinného domu v ulici U Háje, 
parcela č. 857/12“ v rámci územního řízení tak, jak je uvedeno v situačním výkresu, zpracovaném Ing. 
Vladimírem Svítkem, projektantem č. autorizace Ev. č. ČKAIT: 0010473, Spojovací 188, 273 01 Žilina 
s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
____________________________________________________________________________________ 

9. 
Rámcová smlouva se SmP a.s. na údržbu stromů 

 
Usnesení R/565/2014                                      (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření Rámcové smlouvy na péči o stromy se Službami města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Pardubice – 
Bílé předměstí, IČ 25262572 na dobu určitou do 31.12.2019 ve znění důvodové zprávy.  
______________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Jednání technické komise 

 
Usnesení R/566/2014                                      (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

ukládá 

a) požádat odbor dopravy MmP o stanovisko ke zřízení parkovacích míst u Domova pro seniory Dubina 
v Blahoutově ulici, 

b) požádat odbor dopravy MmP o vyznačení parkovacích míst u všech bytových domů na Dubině 
vodorovným dopravním značením, 

c) na odboru dopravy MmP uplatnit požadavek na úpravu oblouku komunikace na křižovatce Blahoutovy 
a Bartoňovy ulice, 

d) Dopravní podnik města Pardubic a odbor dopravy MmP požádat, aby všechny linky MHD č. 8, 88, 26 
a 5 začínaly či končily ve stanici Dubina – Dubinská a aby byla zrušena provizorní točna v Bartoňově 
ulici. 

Z: Ing. Luboš Tušl 
T: 28.2.2014 

______________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k žádosti o  povolení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/567/2014                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

zvláštní užívání místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici Bartoňova na 
stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 835 - 839, konkrétně před čp. 838 (dle situačního výkresu) 
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pro M.B.* zastoupeného na základě plné moci D.F.* v termínu od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2015.  Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 _______________________________________________________________________________ 

12. 
Žádost Jana Procházky o nájem nebytových prostor Jana Zajíce 983 

 
Usnesení R/568/2014                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem nebytových prostor o výměře 121,5 m2 v přízemí objektu čp. 983 ul. Jana Zajíce na pozemku 
st.p.č. 972 k.ú. Studánka, obec Pardubice Janu Procházkovi, IČ 73598330, bytem K Pustinám 29, 530 02 
Pardubice – Staročernsko, účel nájmu kancelářské prostory.   

 _____________________________________________________________________________________ 

 

V Pardubicích dne 20. února 2014 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


