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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 49. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(49. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 6. 5 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. 

Vyhlášení soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu“ 

 
Usnesení R/682/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. vyhlašuje 

soutěž „O nejkrásnější květinovou výzdobu“, jejíž podmínky jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

2. ukládá   

zveřejnit vyhlášení soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu“ a její podmínky obvyklým 
způsobem. 

Z: Irena Štěpánková 
T: květen 2010 

______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času  

pro rok 2010 
 

Usnesení R/683/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času dle žádosti č. 24/2010 
Mateřské škole Srdíčko IČ 601 57 275 na akci „Oslava sv. Martina, zábavné odpoledne s 
rodiči“ ve výši  5.000,- Kč  

2. ukládá   

uzavřít smlouvu o poskytnutí schválené dotace.  

Z: Irena Štěpánková 
T: červen 2010 

______________________________________________________________________________ 
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3. 
Informativní zpráva – gratulace k životním jubileím 

 
Usnesení R/684/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 

_____________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k umístění letní předzahrádky 

 
Usnesení R/685/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 
schvaluje  

za Městský obvod Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace pro zřízení a provoz letní 
předzahrádky v Pardubicích, v ulici Lidmily Malé čp. 656, před restaurací BOWLING CLUB, 
pro Tomáše Turina, osobu fyzickou podnikající, trvalé bydliště Palackého třída 2627, 530 02 
Pardubice, IČ 872 92 840, v období od 10. 5. 2010 do 31. 10. 2010 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k záměru změny nájemce nebytového prostoru v č.p. 1013 E. Košťála 

 
Usnesení R/686/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

se záměrem schválit změnu nájemce části nebytového prostoru – kadeřnictví v čp. 1013 E. 
Košťála o výměře 34,11 m2, který se nachází v domě čp. 1013-4 ul. E. Košťála z Marcely 
Lupínkové, IČ 73650692 na Kateřinu Benešovskou IČ 74999656 za stejných podmínek. 
______________________________________________________________________________ 

 
7. 

Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu  
Městského obvodu Pardubice III k 30. 4. 2010 

 
Usnesení R/687/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 

 
8. 

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

Usnesení R/688/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 
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a) s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 202,89 m2 v objektu č. 10 
stojícím na pozemku označeném jako st.p.č. 3515/15 k.ú. Pardubice (vrata č. 17 až 20) 
v areálu Hůrka čp. 1823 s Petrem Drahošem, IČ 682 37 651, Pardubice, účel nájmu 
provozování autoservisu a pneuservisu. 

b) s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 34,5 m2 v objektu č. 7 stojícím 
na pozemku označeném jako st.p.č. 3515/16 k.ú. Pardubice (vrata č. 9) v areálu Hůrka čp. 
1823 s Richardem Beňo, IČ 691 22334, Pardubice, účel nájmu sklad. 

______________________________________________________________________________ 
 

 
V Pardubicích dne 6. května 2010. 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


