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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ  

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě  OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 32. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II I 

(32. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo  
dne 12. února 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.  

 
 

Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:  
Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Jaroslav Cihlo, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová,  
Mgr. Markéta Tauberová 
tajemník ÚMO Pardubice III:  Ing. Kateřina Kovářová  

____________________________________________________________________________ 
 

 

I.    
                                                   Schválení programu jednání     

(pro 4 , proti -, zdrž -) 
 

1. Vyhrazené parkování 
2. Plnění rozpočtu MO Pardubice III za rok 2008 
3. 1. změna rozpočtu roku 2009 MO Pardubice III 
4. Inventarizace pohledávek 
5. Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené starosty 
6. Vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací - 2009 
7. Výběrová komise pro výběrové řízení 25/2009 
8. Vyjádření k záměru pronajmout nebytový prostor č. 101 v objektu č.p. 983 ul. Jana 

Zajíce 
9. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 409/65 v k.ú. Studánka 
10. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 409/71 v k.ú. Studánka 
11. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 409/13 a 409/18 v k.ú. Studánka 
12. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 233/66 a 233/71 v k.ú. Studánka 
13. Vyjádření k záměru umístění kabelového vedení NN v pozemku p.č. 141/1 v k.ú. 

Studánka 
14. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva 
15. Soutěž „Rozkvetlá Studánka, Drážka i Dubina“ 
16. Účast Městského obvodu Pardubice III na dotačním programu „E-Government v obcích 

– Czech POINT“ 
17. Podání žádosti o dotaci z programu „Regenerace panelových sídlišť 2009“, kterou 

vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
18. Informace odboru dopravy a životního prostředí o diskutovaných otázkách na jednání 
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Zastupitelstva městského obvodu Pardubice dne 4.12.2008 a na jednání Rady městského 
obvodu Pardubice III dne 14.1.2009 

19. Vyjádření k projektové dokumentaci 
20. Vyhrazené parkování 
21. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. O – MO III 02/2009 
22. Složení výběrové komise pro VR 26/2009 
23. Složení výběrové komise pro VR 27/2009 
24. Souhlas se zadáním a výběrem zhotovitele na zpracování PD na akci: „Rozšíření 

parkoviště mezi čp. 974-979 a ZŠ Dubina v ul. Erno Košťála“ 
25. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 409/70 v k.ú. Studánka 
26. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 233/60 v k.ú. Studánka 
27. Vyjádření k výpůjčce části pozemku p.č. 409/125 v k.ú. Studánka 
28. Vyjádření ke změně výše nájemného za část pozemku p.č. 409/125 v k.ú. Studánka 
29. Vyjádření ke zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 902/13 v k.ú. Pardubice 
30.  Diskuse 

 
 

 
1. 

Zřízení individuálního vyhrazeného parkování 
 

 
Usnesení 431 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace 
parkoviště pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici Na Drážce, na stávajícím 
parkovišti před bytovým domem čp. 352 - 358, konkrétně před čp. 358 (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) pro D.N.* (držitele průkazu ZTP/P, zastoupeného z důvodu 
nezletilosti otcem M.N*. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

3. 
1. změna rozpočtu 2009 MO Pardubice III 

 
Usnesení 432 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III  

a) souhlasí s návrhem 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 
v celkové výši 39.896 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

b) ukládá předložit 1. změnu rozpočtu 2009 Městského obvodu Pardubice III na nejbližší 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučit ji ke schválení. 

 
        Termín: 2/2009 

        Zodpovídá: Ing. Irena Štěpánková 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 

5. 
Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené starosty 

 
Usnesení 433 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s proplacením nevyčerpané řádné dovolené za 
rok 2008 dle zákona č. 128/2000 Sb., § 79 starostovi Městského obvodu Pardubice III. 

 
        Termín: 3/2008 

        Zodpovídá: Ing. Štěpánková 
______________________________________________________________________________ 

 
6. 

Vytvoření veřejně prospěšných pracovních míst na rok 2009 
 
Usnesení 434 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III:  

a) souhlasí s vytvořením veřejně prospěšných pracovních míst na rok 2009 v počtu 2 
pracovníků,   

b) schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření těchto pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací Úřadu práce Pardubice, 

c) schvaluje uzavření dohody na tento účel.   
______________________________________________________________________________ 

 

7. 
Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 25/2009 

 
Usnesení 435 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení 
(dle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění) č. 25/2009 na pozici samostatného odborného 
referenta kanceláře Úřadu městského obvodu Pardubice III ve složení: 

 
předseda komise - Mgr. Vítězslav Štěpánek – starosta Městského obvodu Pardubice III  
ostatní členové komise - Ing. Jaroslav Cihlo – místostarosta Městského obvodu Pardubice III,  
Ing. Kateřina Kovářová – tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III,  
Zina Mejzlíková – referent kanceláře Úřadu městského obvodu Pardubice III.  
______________________________________________________________________________ 

 

8. 
Vyjádření k záměru pronajmout nebytový prostor č. 101 v objektu č.p. 983 Jana Zajíce 

 
Usnesení 436 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

a) upřednostňuje před dalším pronajmutím nebytového prostoru č. 101 v objektu č.p. 983 v 
ulici Jana Zajíce (o celkové výměře 121,33 m2) jeho využití pro přesun knihovny Úřadu 
městského obvodu Pardubice III, 
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b) pokud tyto nebytové prostory nebudou pro účel přesunu knihovny vhodné, doporučuje 
jejich pronajmutí společnosti VESNA a.s., IČ: 60108614, sídlo Čeperka 306, 532 15, 
Pardubice. 

______________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 409/65 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení 437 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodejem pozemku p.č. 409/65 o výměře 31 m2 
panu J.K.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

10. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 409/71 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení 438 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodejem pozemku p.č. 409/71 o výměře 87 m2, 
panu J.T.*, nar. 23.4.1948, a H.T.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

11. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemků p.č. 409/13 a 409/18 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení 439 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodejem pozemku p.č. 409/13 o výměře 11 m2 
a pozemku p.č. 409/18 o výměře 12 m2 v k.ú. Studánka, paní L.V.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

12. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemků p.č. 233/66 a 233/71 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení 440 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodejem pozemku p.č. 233/66 o výměře 8 m2   
a pozemku p.č. 233/71 o výměře 16 m2 v k.ú. Studánka, paní P.M.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
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______________________________________________________________________________ 
 

13. 
Vyjádření k záměru umístění kabelového vedení NN v pozemku p.č. 141/1 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení 441 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá k záměru umístění kabelového vedení NN 
v pozemku p.č. 141/1 v k.ú. Studánka žádné námitky či připomínky.  
______________________________________________________________________________ 
 

15. 
Vyhlášení soutěže „O nejlépe vyzdobené okno, balkon či předzahrádku“ 

  
Usnesení 442 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III vyhlašuje soutěž „O nejlépe vyzdobené okno, balkon či 
předzahrádku“, jejíž podmínky jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

        Termín: 4/2009 
        Zodpovídá: Ing. Irena Štěpánková 

______________________________________________________________________________ 
 

16. 
Účast Městského obvodu Pardubice III na dotačním programu 

„E-Government v obcích – Czech POINT  
 
Usnesení 443 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s účastí Městského obvodu Pardubice III na 
dotačním programu „E-Government v obcích – Czech POINT“ k upgradu či financování HW 
podáním požadavků v rozsahu, který je uveden v příloze tohoto usnesení.  
______________________________________________________________________________ 
 

17. 
Podání žádosti o dotaci z programu „Regenerace panelových sídlišť 2009“, kterou vyhlásilo 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 
Usnesení 444 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR o dotaci z programu „Regenerace panelových sídlišť 2009“ na realizaci akce: „Regenerace 
panelového sídliště Dubina – lokalita 5B“. 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 

19. 
Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Oprava chodníku před čp. 1535 – 1538 

v ulici Na Drážce + přístup k zastávce MHD Na Drážce, Pardubice“ 
 
Usnesení 445 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s navrženou 
projektovou dokumentací (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro 
vydání stavebního povolení na akci „Oprava chodníku před čp. 1535 – 1538 v ulici Na Drážce + 
přístup k zastávce MHD Na Drážce, Pardubice“ společnosti PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 
169, 530 02 Pardubice,   IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 
 

20. 
Zřízení individuálního vyhrazeného parkování 

 
Usnesení 446 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace pro 
zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici Jana Zajíce za objektem Kulturního centra 
Pardubice čp. 983, v délce 19 m podél nakládací rampy pro organizaci  „Kulturní centrum 
Pardubice“ se sídlem Pardubice, Jana Zajíce 983, IČ 00085286, zastoupenou ředitelkou 
organizace R.V.*, za účelem parkování účinkujících v Kulturním centru Dubina, v termínu od 
1.3.2009 do 31.12.2012. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

21. 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. O – MO III 02/2009 

 
Usnesení 447 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. O – MO III 02/2009, dle které 
zhotovitel: Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 
25262572 bude pro objednatele: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice 
III zajišťovat provádění sběru a likvidace psích exkrementů: 

-  obsluhu 50 ks speciálních košů na psí exkrementy instalovaných na území 
Městského obvodu III (jejich vyprazdňování, odvoz a likvidaci odpadu, včetně 
pravidelného doplňování chybějících sáčků při výsypu košů), 

-  sběr psích exkrementů pomocí mobilního vysavače umístěného na horském kole. 
b) ukládá uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 

Pardubice, IČ: 25262572  dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. O – MO III 02/2009, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
        Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
        Termín uzavření dodatku: 02/2009 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 

22. 
Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 26/2009 

 
Usnesení 448 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení     
č. 26/2009 na pozici odborného referenta státní správy a samosprávy kanceláře Úřadu městského 
obvodu Pardubice III ve složení (na dobu určitou): 

 
předseda komise   

• Mgr. Vítězslav Štěpánek – starosta Městského obvodu Pardubice III  
ostatní členové komise  

• Ing. Jaroslav Cihlo – místostarosta Městského obvodu Pardubice III  
• Ing. Kateřina Kovářová – tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III 
• Zina Mejzlíková – referent kanceláře Úřadu městského obvodu Pardubice III 

 
______________________________________________________________________________ 
 

23. 
 Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 27/2009 

 
Usnesení 449 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení     
č. 27/2009 na pozici vedoucí úřadu – tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III ve složení 
(na dobu určitou): 

 
předseda komise   

• Mgr. Vítězslav Štěpánek – starosta Městského obvodu Pardubice III  
ostatní členové komise  

• Ing. Jaroslav Cihlo – místostarosta Městského obvodu Pardubice III  
• Mgr. Jiřina Klírová – člen Rady městského obvodu Pardubice III 
• Ing. Kateřina Kovářová – tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III 
• Miluše Pětioká – referent odboru dopravy a životního prostředí  Úřadu městského obvodu 

Pardubice III 
• Zina Mejzlíková - referent kanceláře Úřadu městského obvodu Pardubice III 

______________________________________________________________________________ 
 

24. 
Souhlas se zadáním a výběrem zhotovitele na zpracování projektové dokumentace na akci: 

„Rozšíření parkoviště mezi čp. 974-979 a ZŠ Dubina v ulici Erno Košťála“ 
 
Usnesení 450 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na akci: „Rozšíření parkoviště 
mezi čp. 974-979 a ZŠ Dubina v ulici Erno Košťála“, 

b) rozhodla, že zhotovitelem projektové dokumentace akce: „Rozšíření parkoviště mezi čp. 
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974-979 a ZŠ Dubina v ulici Erno Košťála“ bude společnost PRODIN a.s., se sídlem 
K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 za cenu 36.890,- Kč včetně DPH, 

c) ukládá uzavřít se společností PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 
Pardubice, IČ: 25292161 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí usnesení, 

d) ukládá financovat tuto akci z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 
z kapitoly 4.2. - Ostatní provozní výdaje do dopravy celkem. 

 
    Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 

    Termín: únor 2009 
______________________________________________________________________________ 
 

25. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 409/70 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení 451 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodejem pozemku p.č. 409/70 o výměře 87 m2, 
panu J. Š.* a  A. Š.* 
 

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

26. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 233/60 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení 452 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodejem pozemku p.č. 233/60 o výměře 9 m2, 
panu J. D.* a L.D.* 
 

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

27. 
Vyjádření k výpůjčce části pozemku p.č. 409/125 v k.ú. Studánka  

 
Usnesení 453 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se změnou pronájmu části pozemku p.č. 409/125 
o výměře 150 m2 v k.ú. Studánka, na výpůjčku panu M.O.* a J.O.* 
 

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

28. 
Vyjádření ke změně výše nájemného části pozemku p.č. 409/125 v k.ú. Studánka  

 
Usnesení 454 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se změnou výše nájmu k části pozemku p.č. 
409/125 o výměře 208 m2 v k.ú. Studánka, a to do výše 9,- Kč/m2 ve prospěch nájemce L.V.*  
 

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
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29. 
Vyjádření k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k uložení podzemních 

sítí, v pozemku p.č. 902/13  v k.ú. Pardubice 
 
 
Usnesení 455 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene 
práva uložení a provozování podzemních sítí v pozemku p.č. 902/13 v k.ú. Pardubice, který je ve 
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56 Praha.  
______________________________________________________________________________ 

 
V Pardubicích dne  12. února 2009. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  ( kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


