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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 16. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(16. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 15. prosince 2011) 

 
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. 

 
I.    

                                                      Schválení programu jednání                        (pro 5, proti -, zdrž -) 
 

12. Vyjádření k žádosti o nájem a prodej pozemků v lokalitě Hůrka 
1. Organizační řád 
2. Termíny jednání RMO a ZMO pro rok 2012 
3. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 30.11.2011 
4. 4. změna rozpočtu MO Pardubice III 2011 
5. Návrh rozpočtu MO Pardubice III na rok 2012 
6. Schválení odpisového plánu 
7. Smlouva se SmP na likvidaci odpadů 
8. Smlouva se SmP na údržbu komunikací 
9. Projednání PD na chodník v ul. U Školy a Luční 
10. Fit park pro všechny – dodatek smlouvy 
11. Vyjádření k žádosti o rozšíření herny Jana Zajíce 982, Pardubice 
13. Dodatek č. 2 ke smlouvě na svoz odpadů 
14. Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování - Menšík 
15. Změna vnitřní směrnice č. 6/2010 Schvalování hospodářských operací 
16. Diskuse 

 
 

12. 
Vyjádření k žádosti o nájem a prodej nemovitostí v lokalitě Hůrka 

 
Usnesení R/201/2011                                                   (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí 

a) žádost o pronájem nemovitostí: p.p.č. 4074/1 o výměře 49012 m2, st.p.č. 3515/15  
o výměře 733 m2 včetně jiné stavby bez čp., st.p.č. 3515/16 o výměře 1060 m2 včetně garáže bez 
čp., st.p.č. 3515/17 o výměře 1194 m2 včetně garáže bez čp., st.p.č. 3515/18 o výměře 984 m2 
včetně garáže bez čp., st.p.č. 3515/19 o výměře 44 m2 včetně jiné stavby bez čp., st.p.č. 3515/20 o 
výměře 290 m2 včetně jiné stavby bez čp., st.p.č. 3515/21 o výměře 20 m2 včetně jiné stavby bez 
čp., st.p.č. 3515/22 o výměře 1189 m2 včetně jiné stavby čp.1823, st.p.č. 3515/14 o výměře 42 m2 
včetně jiné stavby bez čp., st.p.č. 3515/12 o výměře 690 m2 včetně jiné stavby bez čp., st.p.č. 
3515/13 ovýměře 67m2 včetně jiné stavby bez čp., st.p.č.3515/3 o výměře 48 m2 včetně jiné stavby 
bez čp., st.p.č. 3515/4 o výměře 22 m2 včetně jiné stavby bez čp., st.p.č. 3515/5 o výměře 76 m2 
včetně jiné stavby bez čp., st.p.č. 3515/11 o výměře 85 m2 včetně jiné stavby bez čp. k.ú. 
Pardubice, za cenu 5,- Kč/m2/rok pana Evžena Musila, nar. 17.3.1958, trvale bytem Třída Míru 
2669, Pardubice  za účelem vybudování komplexu „PERŠTEJN CITY „ - výstavba rodinných a 
bytových domů včetně občanské vybavenosti, parkovacích ploch a zeleně. 
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b) žádost o prodej nemovitostí: p.p.č. 4074/1 o výměře 49012 m2, st.p.č. 3515/15 o výměře 733 m2 
včetně jiné stavby bez čp., st.p.č. 3515/16 o výměře 1060 m2 včetně garáže bez čp., st.p.č. 3515/17 
o výměře 1194 m2 včetně garáže bez čp., st.p.č. 3515/18 o výměře 984 m2 včetně garáže bez čp., 
st.p.č. 3515/19 o výměře 44 m2 včetně jiné stavby bez čp., st.p.č. 3515/20 o výměře 290 m2 včetně 
jiné stavby bez čp., st.p.č. 3515/21 o výměře 20 m2 včetně jiné stavby bez čp., st.p.č. 3515/22 o 
výměře 1189 m2 včetně jiné stavby čp.1823, st.p.č. 3515/14 o výměře 42 m2 včetně jiné stavby bez 
čp., st.p.č. 3515/12 o výměře 690 m2 včetně jiné stavby bez čp., st.p.č. 3515/13 o výměře 67 m2 
včetně jiné stavby bez čp., st.p.č.3515/3 o výměře 48 m2 včetně jiné stavby bez čp., st.p.č. 3515/4 o 
výměře 22 m2 včetně jiné stavby bez čp., st.p.č. 3515/5 o výměře 76 m2 včetně jiné stavby bez čp., 
st.p.č. 3515/11 o výměře 85 m2 včetně jiné stavby bez čp. k.ú. Pardubice, za cenu 300,- Kč/m2  za 
zastavěné plochy pozemku, nezastavěné plochy pozemku za cenu obvyklou v daném místě a 
čase,  pana Evžena Musila, nar. 17.3.1958, trvale bytem Třída Míru 2669, Pardubice  za účelem 
vybudování komplexu „PERŠTEJN CITY„ - výstavba rodinných a bytových domů včetně 
občanské vybavenosti, parkovacích ploch a zeleně, 

2. vítá 

jakoukoliv investiční aktivitu v území bývalých kasáren na Hůrkách, která bude preferovat zájmy 
města Pardubice formulované v platném Strategickém plánu rozvoje města Pardubic a v souladu se 
zájmy Městského obvodu Pardubice III, 

3. doporučuje 

jako základní materiál pro rozhodování o daném území zpracovat územní studii, která bude reflektovat 
stávající programové materiály a bude obsahovat zejména: 
� komplexní návrh funkčního využití celého území bývalých kasáren, tj. včetně prostoru, kde 

v současné době probíhá demolice, 
� zásady organizace dopravy v celém území a její cílové řešení, 
� definici požadavků na napojení navržených funkčních aktivit na inženýrské sítě; 

4. požaduje 

uvažovanou studii v průběhu zpracovávání jejího zadání i v průběhu práce na ní konzultovat s orgány 
MO Pardubice III. 

______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Počet zaměstnanců, organizační řád 

 
Usnesení R/202/2011                                                   (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. stanoví 

celkový počet zaměstnanců Městského obvodu Pardubice III na 18 zaměstnanců zařazených do Úřadu 
městského obvodu Pardubice III s účinností od 1. ledna 2012, 

2. ruší 

Stavební úřad Úřadu městského obvodu jako odbor úřadu s účinností od 1. ledna 2012, 

3. schvaluje 

Organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice III s účinností od 1. ledna 2012. 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

2. 
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Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2012 
 
Usnesení R/203/2011                             (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s předloženým návrhem termínů jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na rok 
2012 takto: 

12. 1. 2012 RMO 
16. 2. 2012  RMO  
15. 3. 2012 RMO + ZMO 
19. 4. 2012 RMO  
24. 5. 2012  RMO  
21. 6. 2012 RMO + ZMO 
26. 7. 2012  RMO 
23. 8. 2012 RMO 
20. 9. 2012 RMO + ZMO 

18. 10. 2012 RMO 
22. 11. 2012 RMO 
13. 12. 2012 RMO + ZMO 

2. doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III schválit navržené termíny jednání Rady a 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. 

______________________________________________________________________________________ 
 

3. 

Informativní zpráva - pln ění rozpočtu  Městského obvodu Pardubice III k 30.11.2011  
 

Usnesení R/204/2011                                                   (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s vyhodnocením plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 11. 2011, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení,  

2. u k l á d á   

předložit vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. 

      Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 12/2011 

______________________________________________________________________________________ 
 

4. 
4. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2011 

 
Usnesení R/205/2011                                                   (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem 4. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2011 v celkové výši rozpočtu 
33.557 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 
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2. u k l á d á   

předložit 4. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2011 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 12/2011 

______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Návrh rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III na rok 2012 

 
Usnesení R/206/2011                                                   (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

a) s návrhem rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2012 v celkové výši 23.678 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) s návrhem rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2012 v celkové výši 
393 tis. Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení, 

c) s předloženým rozpočtovým provizóriem na rok 2012 tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto unesení, 

d) s rozpočtovým výhledem Městského obvodu Pardubice III do roku 2016 tak, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2012, návrh rozpočtu sociálního 
fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2012, příp. návrh rozpočtového provizória a rozpočtový 
výhled do roku 2016 na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a 
doporučuje je ke schválení. 

        Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 15.12.2011 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

6. 
Odpisový plán pro rok 2012  

 
Usnesení R/207/2011                                                   (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) dopočítání oprávek dlouhodobého hmotného majetku (DHM) do roku 2011 v celkové výši 447.596,- 
Kč tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku (DHM) pro rok 2012 v celkové výši odpisů 57.957,- 
Kč tak, jak je uvedeno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Smlouvy o dílo na rok 2012 – odpadové hospodářství 

 
Usnesení R/208/2011                                                   (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje  
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a) uzavření smlouvy o dílo č. O – MO III 01/2012, 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 likvidaci komunálního odpadu a práce s tím 
spojené, především: 

- přistavování velkoobjemových kontejnerů, 
- obsluhu a výsyp odpadkových košů, 
- likvidaci černých skládek, 

(předpokládaný roční objem prací pro rok 2012 činí: 830 000,- Kč bez DPH),   

b) uzavření smlouvy o dílo č. O – MO III 02/2011, 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: 

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

 (předpokládaný roční objem prací pro rok 2012 je: 196 000,- Kč bez DPH), 

c) uzavření smlouvy o dílo č. 1467, dle které zhotovitel SmP – Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 
02 Pardubice, IČ: 27547230 bude pro objednatele Statutární město Pardubice - Městský obvod 
Pardubice III provádět svoz odpadů, zajišťovat jejich ukládání a likvidaci z 5 ks kontejnerů o objemu 
1 100 l  

 (předpokládaný roční objem prací bez mimořádných svozů pro rok 2011 je 71 163,- Kč bez DPH, 
cena mimořádného svozu je 303,- Kč bez DPH),  

2. ukládá 

a) uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 
25262572 smlouvy schválené pod body a), b), které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) uzavřít se společností SmP – Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 27547230 
smlouvu schválenou pod bodem c), která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

        Zodpovídá: Ing. Luboš Tušl  
        Termín: prosinec 2011 

______________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Smlouva o dílo na rok 2012 – údržba a opravy místních a účelových komunikací na území Městského 

obvodu Pardubice III 
 
Usnesení R/209/2011                                                   (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. K – MO III 01/2012, 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 údržbu a opravy místních a účelových komunikací, jejich 
součástí a příslušenství v roce 2012, 

2. ukládá 

uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice,  IČ 
25262572 smlouvu schválenou pod bodem 1, jejíž návrh je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

         Zodpovídá: Ing. Luboš Tušl 
Termín: prosinec 2011 

______________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Projednání projektové dokumentace „Zřízení chodníku v ulici Luční a U Školy“ 

 
Usnesení R/210/2011                                                   (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

schvaluje 

dokončení projektové přípravy akce „Zřízení chodníku v ulici Luční a U Školy“ se změnou šíře vozovky 
v ulici Luční na 1,5 m dle požadavku občanů. 
______________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou COLMEX s.r.o. – akce Fit park pro všechny 

 
Usnesení R/211/2011                                                   (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

schvaluje 

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené se společností COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 
Praha 3, Žižkov, IČ 29037221, obsahujícího rozšíření předmětu o dodání a montáž 1 cvičebního stroje a 
úpravu termínů plnění dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě. 
______________________________________________________________________________________ 

 

13. 
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. O – MO III 01/2011 – odpadové hospodářství 

 
Usnesení R/212/2011                                                   (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje  

uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. O – MO III 01/2011 se zhotovitelem Služby města Pardubic 
a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572, dle kterého bude zvýšen objem prací o 
55 000 Kč,  

2. ukládá 

uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 
25262572 dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. O – MO III 01/2011  ve znění přílohy důvodové zprávy. 

        Zodpovídá: Ing. Luboš Tušl  
        Termín: 16. prosince 2011 

______________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/213/2011                                                   (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici 
Dubinská na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 732 - 737, konkrétně před čp. 732 (situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro M.M.* jako nezletilého zastoupeného matkou M.M.* 
v termínu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 

______________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Dodatek č. 1 ke směrnici č. 6/2010 Schvalování hospodářských operací  

a systém zpracování účetnictví 
 
Usnesení R/214/2011                                                   (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

dodatek č. 1 ke směrnici č. 6/2010 Schvalování hospodářských operací a systém zpracování účetnictví tak, 
jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
V Pardubicích dne 15. prosince 2011 
 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


