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U S N E S E N Í 
ze 49. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 26. červa 2014 od 16:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Jaroslav Cihlo, RNDr. Josef Kubát, Ing. Aleš Vavřička, 
MUDr. Drahomíra Peřinová 
tajemník ÚMO Pardubice III: JUDr. Ludmila Knotková  
 

______________________________________________________________________________________ 
 

1. 

Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku  
Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/607/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

postup likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku evidovaného a spravovaného 

Městským obvodem Pardubice III, který je uvedený v zápise z jednání likvidační komise ze dne 2. 6. 2014 
(zápis je nedílnou součástí tohoto usnesení).  
______________________________________________________________________________________ 

 

2. 

Pořádání akcí „Dopravní soutěž pro děti“ a „Hry pro seniory“ 
 
Usnesení R/608/2014                                          (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) pořádání akce „Dopravní soutěž pro děti“ v lokalitě Pardubice, lesopark Dubina a přilehlém 
prostranství v termínu 10. 9. 2014 od 13.30 do 17.00 hod s předpokládanou cenou 5.000,- Kč. 

b) pořádání akce „Hry pro seniory“ v lokalitě Pardubice, Dubina centrum a přilehlém prostranství 
v termínu 17. 9. 2014 s předpokládanou cenou 10.000,- Kč. 

2. ukládá  

a) objednat zajištění organizace obou akcí u Kulturního centra Pardubice,  

b) zveřejnit informace o pořádání akcí. 
Z: Irena Štěpánková 

T: 9/2014 
______________________________________________________________________________________ 

 

3. 

Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2013 
 

Usnesení R/609/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. bere na vědomí 
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návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2013, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2013 ke schválení Zastupitelstvu 
městského obvodu Pardubice III, 

3. doporučuje  

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III schválit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice 
III, účetní závěrku Městského obvodu Pardubice III a souhlasit s celoročním hospodařením Městského 
obvodu Pardubice III za rok 2013, a to bez výhrad. 

Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: červen 2014 

______________________________________________________________________________________ 

4. 

Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 5. 2014 
 
Usnesení R/610/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 5. 2014. 
______________________________________________________________________________________ 

 

5. 

2. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2014 
 

Usnesení R/611/2014                                          (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí   

návrh 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2014 v celkové výši rozpočtu 
37.076,6 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2014 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 6/2014 

___________________________________________________________________________________ 
 

6. 

Informativní zpráva -  o provedené kontrole provozování výherních hracích přístrojů 
 
Usnesení R/612/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a bere na vědomí informativní 
zprávu o provedené kontrole provozování výherních hracích přístrojů. 
____________________________________________________________________________________ 
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7. 

Konání noční produkce po 22. hodině 
 
Usnesení R/613/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

povoluje 

konání noční hudební produkce v době konání soukromé neveřejné akce-svatby dne 27. 9. 2014 na 
pozemku sportovního klubu Pamako-Pardubická malá kopaná, Areál Hůrka 1823, Pardubice od 16:00 
hodin (respektive od 22:00 hodin) do 02:00 hodiny dne 28. 9. 2014. Akci pořádá STK Pamako-Pardubická 
malá kopaná, se sídlem Areál Hůrka 1823, Pardubice, IČ 48159123, zastoupeným panem Zdeňkem Kotem, 
viceprezidentem Pamako-Pardubická malá kopaná. 
_________________________________________________________________________________ 

8. 

Vyjádření k projektové dokumentaci akce „PCE, A 030 – Rekonstrukce sekundárních rozvodů“  
 
Usnesení R/614/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „PCE, A 030 – Rekonstrukce sekundárních 
rozvodů“ jejíž projektovou dokumentaci pro stavební řízení zpracovala společnosti Jiří Vik Tepelná 
technika, se sídlem Kubelíkova 467, 500 03 Hradec Králové, IČ 11016019 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
____________________________________________________________________________________ 

9. 

Vyjádření k projektové dokumentaci akcí „Pce, HV A – Rekonstrukce přípojky pro PS A 024“  a 
„Pce, A 024 – Rekonstrukce sekundárních rozvodů“  

 
Usnesení R/615/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženými stavebními akcemi „Pce, HV A – Rekonstrukce přípojky pro 
PS A 024“ a „Pce, A 024 – Rekonstrukce sekundárních rozvodů“ jejíž projektovou dokumentaci pro 
stavební řízení zpracovala společnosti Jiří Vik Tepelná technika, se sídlem Kubelíkova 467, 500 03 Hradec 
Králové, IČ 11016019 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

10. 

Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 33/2014 
 
Usnesení R/616/2014                                          (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 33/2014 podle zákona č. 312/2002 Sb. na pozici 
odborného referenta státní správy a samosprávy (úsek přestupků) Úřadu městského obvodu Pardubice III 
takto: 
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Ing. Jaroslav Cihlo místostarosta MO Pardubice III předseda komise 
Ing. Irena Štěpánková vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí  člen komise 
JUDr. Ludmila Knotková tajemník  člen komise 
_________________________________________________________________________________ 

12. 

Změna nájemce nebytového prostoru v čp. 983 
 
Usnesení R/617/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se změnou nájemce prostoru o výměře 77,45 m2 označeného jako nebyt č. 101 nacházejícího se v objektu 
č.p. 983 J. Zajíce na pozemku st.p.č. 972 k.ú. Studánka z fyzické osoby Roman Nimmertondl, nar. 22. 5. 
1959, bytem Zelená 297, 530 03 Pardubice, IČ 110 60 026 na fyzickou osobu Dagmar Nimmertondlovou, 
nar. 13.1.1960, bytem Zelená 297, 530 03 Pardubice, IČ 02791668. 
_________________________________________________________________________________ 

13. 

Zřízení vodovodní přípojky Na Drážce 
 

Zpráva byla stažena z jednání 

Důvod: Vysoké náklady na zřízení vodovodní přípojky, RMO navrhuje řešit věc zkušebním vrtem pro 

čerpání vody, bude znovu předloženo na jednání  

_________________________________________________________________________________ 

14. 

Zadání stavby oprava chodníku v ulici Spojilská, úsek D 
 
Usnesení R/618/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) přímé zadání stavby Oprava chodníku v ulici Spojilská, úsek D, 1. etapa v souladu s čl. V bodem 3. 
Zadávacího řádu veřejných zakázek společnosti Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Pardubice, IČ 
25262572 za cenu 486 812,30 Kč s DPH; 

b) uzavření smlouvy o dílo se Službami města Pardubic a.s. ve znění dle důvodové zprávy. 
_________________________________________________________________________________ 

15. 
Poskytnutí finančního příspěvku Základní škole Pardubice - Dubina 

 
Usnesení R/619/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku Základní škole Pardubice-Dubina, se sídlem Erno Košťála 870, 
Pardubice, IČ 48161055, zastoupené Mgr. Ludmilou Kozákovou-ředitelkou ZŠ Dubina na pořízení 
4 pingpongových stolů včetně příslušenství (pálky a míčky) ve výši 20.000,- Kč 

2. ukládá 

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku dle bodu 1.  
Z: Ing. Irena Štěpánková 

T: 7/2014 
_________________________________________________________________________________ 
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16. 

Informativní zpráva – zákon o střetu zájmů 
 

Usnesení R/620/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a bere ji na vědomí. 
_________________________________________________________________________________ 

17. 

Oprava povrchů zpevněných ploch u obchodního centra Galanta 
 
Usnesení R/621/2014                                          (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

záměr opravy povrchů zpevněných ploch u obchodního centra Galanta v rozsahu důvodové zprávy; 

2. ukládá 

objednat zpracování projektové dokumentace Opravy povrchů zpevněných ploch u obchodního 
centra Galanta včetně projednání u společnosti PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice, IČ 25292161 za 
cenu 49 000 Kč bez DPH.  

           Z: Ing. Luboš Tušl  
T: 06/2014 

_________________________________________________________________________________ 

18. 

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby  
„Novostavba rodinného domu s garáží na pozemku st. 30 v k. ú. Studánka“  

 
Usnesení R/622/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Novostavba rodinného domu s garáží na 
pozemku st. 30 v k. ú. Studánka“ jejíž projektovou dokumentaci ve stupni pro územní řízení a stavební 
povolení zpracoval Ing. Tomáš Soukenka, autorizovaný inženýr, č. autorizace: ČKAIT - 24760, Přemysla 
Otakara 610, 537 01 Chrudim s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________ 

V Pardubicích dne 26. června 2014. 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 
 


