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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ  
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě  OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 34. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II I 
(34. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 9. dubna 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, Mgr. Markéta Tauberová, Pavel 
Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová  
tajemník ÚMO Pardubice III:  Ing. Kateřina Kozáková 

____________________________________________________________________________ 
 

 

I.    
                                                   Schválení programu jednání     

(pro 5 , proti -, zdrž -) 
 

1. Připomínkové řízení – novela obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubice  
2. Informativní zpráva: Benchmarking  
3. Informativní zpráva: zákon 156/2006 Sb., v platném znění  
4. Dotace z fondu kultury, sportu a volného času pro rok 2009 
5. Novela Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006, o veřejném pořádku  
6. Novela Obecně závazné vyhlášky č. 13/2004, o místním poplatku ze psů 
7. Informace o spolupráci s exekučním úřadem  
8. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Seč trávníků na území 

Městského obvodu Pardubice III v roce 2009“ 
 

9 Výběr varianty návrhu „Rozšíření parkoviště mezi čp. 974-979 a ZŠ Dubina v ulici Erno 
Košťála“ 

10. Výběr odstínu barvy pro nátěr sociálního zařízení řidičů na točně MHD č. 8, Pardubice – 
Dubina 

11. Vyjádření k projektové dokumentaci „Centrální osa sídliště SZ-JV – část relaxační a 
klidová zóna, Pardubice – Dubina“ 

12. Vyjádření k záměru stavby rodinného domu včetně přípojek sítí na pozemcích p.č. 
141/33, 141/32 a 141/1 v k.ú. Studánka 

13. Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku p.č. 409/56 a pozemků p.č. 233/62 a 233/75    
14. Vyjádření k žádosti o výpůjčku části pozemku p.č. 469 a části pozemku p.č. 423/1 v k.ú. 

Studánka  
15. Vyjádření k žádostem o prodej pozemků st.p.č. 9654, 9655, 9657 a 9658 v k.ú. Pardubice 
16. Vyjádření k žádostem o pronájem nebytových prostorů 
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17. Vyjádření ke snížení kupní ceny na část pozemku p.p.č. 71/3 v k.ú. Studánka  
18. Povolení noční produkce. 
19. Vyjádření k žádosti na umístění letní předzahrádky 
20. Složení výběrové komise pro VR 27/2009 – na stůl  
21. Složení výběrové komise pro VR 28/2009 – na stůl  
22. Jmenování tajemníka technické komise Rady městského obvodu Pardubice III – na stůl 
23. Jednosměrná ulice K lesu – analýza  
24. Umístění letní předzahrádky (na stůl) 
25. Vyjádření k projektové dokumentaci „Přístavba garáže u rodinného domu“ na p.p.č. 

324/14  
26. Diskuse 

 
 

1. 
Připomínkové řízení - novela obecně závazné vyhlášky  

Statutárního města Pardubice 
Usnesení 472 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III neschvaluje novelu obecně závazné vyhlášky č. X/2009, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2006, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve 
znění obecně závazných vyhlášek č. 5/2007 a 9/2009, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 
z důvodu nevyjasnění právní stránky přesunu dotčených kompetencí. 
______________________________________________________________________________ 

 
4. 

Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času pro rok 2009 
 
 

Usnesení 473 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III   

a) schvaluje poskytnutí dotací v celkové výši 263.000,- Kč dle žádostí tak, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 

b) ukládá uzavřít smlouvy o poskytnutí schválených dotací s příslušnými subjekty.  
 

        Termín: 5/2009 
        Zodpovídá: Ing. Irena Štěpánková 
______________________________________________________________________________ 
 

5. 
Novela Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006, o veřejném pořádku  

Statutárního města Pardubice 
 
 
Usnesení 474 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III    

a) bere na vědomí   novelu Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006, o veřejném pořádku ve 
znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Statutárního města Pardubice, která je  nedílnou 
součástí tohoto usnesení bez připomínek. 
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b) navrhuje změnu přílohy č. 1  Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006, o veřejném pořádku, 
v platném znění, týkající se zmenšení prostoru vymezeného pro volné pobíhání psů u 
lokality č. 17 z důvodů výstavby kruhové křižovatky ulic Na Drážce a Husova tak, jak je 
zakresleno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

______________________________________________________________________________ 
 

8. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci  

„Seč trávníků na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2009“ 
 
Usnesení 475 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

a) Rada městského obvodu Pardubice III: 

b) v souladu se zadávacím řádem veřejných a dalších zakázek Městského obvodu Pardubice 
III po porovnání podaných cenových nabídek na realizaci zakázky: „Seč trávníků na 
území Městského obvodu Pardubice III v roce 2009“ rozhodla, že nejvhodnější cenovou 
nabídku podala společnost Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 
Pardubice, IČ: 25262572, s nabídkovou cenou 1.263.848,- Kč včetně  DPH 19 %, 

c) ukládá financovat tuto zakázku z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009, 
z kapitoly Péče o veřejnou zeleň, 

d) ukládá uzavřít s příslušnou firmou smlouvu o dílo. 

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
             Termín:  duben 2009 

______________________________________________________________________________ 
 

9. 
Výběr varianty návrhu akce: „Rozšíření parkoviště mezi čp. 974-979 a ZŠ Dubina v ulici 

Erno Košťála“ 
 
Usnesení 476 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje variantu č. 2 návrhu řešení projektové 
dokumentace: „Rozšíření parkoviště mezi čp. 974-979 a ZŠ Dubina v ulici Erno Košťála“, kdy 
vznikne 17+1 nových parkovacích stání dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
       Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 

       Termín: duben 2009 
______________________________________________________________________________ 

 
10. 

„Výb ěr odstínu barvy pro nátěr sociálního zařízení řidičů na točně MHD č. 8,  
Pardubice - Dubina“ 

 
Usnesení 477 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s výběrem barvy HELIOS odstín Laubgrun pro 
nátěr sociálního zařízení řidičů na točně MHD č. 8, Pardubice – Dubina.  
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Centrální osa sídliště SZ-JV, relaxační a 

klidová zóna, Pardubice-Dubina“ 
 

Usnesení 478 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 „Centrální osa sídliště SZ-JV, relaxační a klidová zóna, 
Pardubice  -  Dubina“ společnosti  PRODIN a. s.,  se  sídlem  Jiráskova  169,  530  02  Pardubice,  
IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 
 

12. 
Vyjádření k záměru stavby rodinného domu včetně přípojek sítí na pozemcích p.č. 141/33, 

141/32 a 141/1 v k.ú. Studánka  
 
Usnesení 479 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se záměrem stavby rodinného domu včetně 
přípojek sítí na pozemcích p.č. 141/33, 141/32 a 141/1 v k.ú. Studánka. Souhlas je vydán pro 
účely vydání územního rozhodnutí k navrhovanému záměru, nijak nenahrazuje žádné rozhodnutí 
či opatření příslušných správních orgánů k umístění a povolení uvedené stavby.  
______________________________________________________________________________ 
 

13. 
Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku p.č. 409/56   

a k žádosti o prodej pozemků p.č. 233/62 a 233/75 v k.ú. Studánka 
 
Usnesení 480 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 409/56 o výměře 85 m2 D.N.* 
b) souhlasí s prodejem pozemků p.č. 233/62 o výměře 8m2 a p.č. 233/75 o výměře 16 m2 

J.Z.*, a V.Z.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 

 

14. 
Vyjádření k žádosti o výpůjčku části pozemku p.č. 469  

a části pozemku p.č. 423/1 v k.ú. Studánka 
 

Usnesení 481 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku 
p.č. 469 o výměře 450 m2 a části pozemku p.č. 423/1 o výměře 109 m2 v k.ú. Studánka, 
společnosti RESTAV CZ, s.r.o., IČ 27484700, se sídlem Tovární 1112, Chrudim, a to za účelem 
údržby obslužné komunikace na uvedených pozemcích do doby nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí na výstavbu bytových domů.  
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 

15. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemků  

st.p.č. 9654, 9655, 9657 a 9658 v k.ú. Pardubice 
 
 
Usnesení 482 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) souhlasí s prodejem pozemku st.p.č. 9654 v k.ú. Pardubice, J.M.*, souhlasí s prodejem 
pozemku st.p.č. 9655 v k.ú. Pardubice F.K.*, souhlasí s prodejem pozemku st.p.č. 9657 
v k.ú. Pardubice M.S.* a souhlasí s prodejem pozemku st.p.č. 9658 v k.ú. Pardubice J.B.* 

b) souhlasí s případným prodejem pozemků st.p.č. 9652, 9653, 9656, 9659, 9660 a 9661 
v k.ú. Pardubice vlastníkům garáží, na uvedených pozemcích postavených. 

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

16. 
Vyjádření k záměru uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor v objektu č.p. 1013-17 

ul. Erno Košťála a nebytový prostor v bytovém domě č.p. 826 Bartoňova ul. 
 
Usnesení 483 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III nemá námitky či připomínky k záměru uzavřít nájemní 
smlouvu na nebytový prostor o celkové výměře 276,45 m2 v objektu č. 1013-17 (vchod 1014) 
v ulici Erno Košťála se společností Czech control s.r.o., IČ 27469174, se sídlem Na Záboří 36, 
Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice, účel nájmu – provozování relaxačního centra. 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá námitky či připomínky k záměru uzavřít nájemní 
smlouvu na nebytový prostor o celkové výměře 14 m2 v bytovém domě č.p. 826 v ulici 
Bartoňova, s Marcelou Synkovou, IČ 69857326, Dubinská 1047, Pardubice, účel nájmu – 
provozování kosmetiky.   

______________________________________________________________________________ 
 

17. 
 

Vyjádření k žádosti o snížení kupní ceny na část pozemku p.č. 71/3 v k.ú. Studánka 
 
Usnesení 484 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá kompetence k nakládání s nemovitým majetkem 
města a ke stanovování cen nemovitostí při jejich prodeji. 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 

18. 
Žádost o vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III ke konání  

noční produkce po 22. hodině 
 

Usnesení 485 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III  povoluje v souladu se zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ve 
znění platných předpisů a v souladu s obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Pardubice   
č. 13/2006, o veřejném pořádku v platném znění, konání hudební produkce dne 30.4.2009 od 
22:00 hod do 01:00 hod, pořádané Kulturním centrem Pardubice, J. Zajíce 983, Pardubice                
IČ 00085286, místo produkce na veřejném prostranství před ZŠ Dubina, katastrální území 
Studánka. 
______________________________________________________________________________ 
 

19. 
„Umístění letní předzahrádky“ 

 
Usnesení 486 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace pro  
umístění letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici  Lidmily Malé čp. 656  před provozovnou 
BOWLING CLUBU v období od 1. 5. 2009 – 31. 10. 2010, pro pana Martina Kryšpína, osobu 
fyzickou podnikající, trvalé bydliště Jana Zajíce 961, 530 12 Pardubice, IČ 63600137. 

______________________________________________________________________________ 
 

20. 
Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 28/2009  

dle zákona č. 312/2002 Sb.,  
 
Usnesení 487 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 
28/2009 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. Lenka Vacinová – vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 
• Zina Mejzlíková – referent kanceláře Úřadu městského obvodu Pardubice III 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 

21. 
Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 29/2009  

dle zákona č. 312/2002 Sb.,  
 
 
Usnesení 488 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 
29/2009 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. Lenka Vacinová – vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského 

obvodu Pardubice III 
• Zina Mejzlíková – referent kanceláře Úřadu městského obvodu Pardubice III 
• Miluše Pětioká – referent odboru dopravy a životního prostředí  Úřadu městského obvodu 

Pardubice III 
 

______________________________________________________________________________ 
 

22. 
Jmenování tajemníka technické komise Rady městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení 489 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III s účinností od 1. 5. 2009 odvolává stávajícího tajemníka 
technické komise Rady městského obvodu Pardubice III jmenovaného usnesením 29 R/2007 
(Ing. Kateřina Kovářová) a jmenuje nové tajemníka této komise - Ing. Moniku Šimůnkovu.  
______________________________________________________________________________ 
 

23. 
Zřízení jednosměrného provozu v ulici K Lesu 

 
Usnesení 490 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III navrhuje zřízení jednosměrného provozu v ulici K Lesu od 
křižovatky s ulicí Pod Lipami po křižovatku s ulicí Blahoutova.       
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 

24. 
Umístění letní předzahrádky 

 
Usnesení 491 R/2009                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace pro  
umístění letní předzahrádky v Pardubicích, ulici  Erno Košťála čp. 990 před provozovnou herny 
(situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení), pro  společnost TYPOS CZ s.r.o., se 
sídlem Sokolovská 878, Rychnov n/Kněžnou, IČ 25984977¨v období od 1.5.2009 do 31.10.2009, 
zastoupenou Martinem Langerem, jednatelem společnosti za podmínky, že nebude docházet k 
rušení klidu návštěvníky herny zvláště po 22.00 hodině. 

 
______________________________________________________________________________ 

 
25. 

Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Přístavba garáže u rodinného domu“  
Skrbkova ulice p.č. 324/14, Pardubice 

 
 
Usnesení 492 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 „Přístavba garáže u rodinného domu“ Skrbkova ulice         
p.č. 324/14, Pardubice, žadatelky I.V.*  s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

 
Přílohy zápisu z 34. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III: 
 

o Příloha k usnesení 472 R/2009 – vyhláška 5/2007 a 9/2009, 
o Příloha k usnesení 473 R/2009 – přehled dotací, 
o Příloha k usnesení 474 R/2009 – vyhláška 3/2007, příloha č. 1 vyhlášky 13/2006, 
o Příloha k usnesení 476 R/2009 – varianta č. 2 návrhu řešení projektové dokumentace, 
o Příloha k usnesení 478 R/2009 – situační výkres, 
o Příloha k usnesení 491 R/2009 – situační výkres, 
o Příloha k usnesení 492 R/2009 – situační výkres. 
 
 

V Pardubicích dne  9. dubna 2009. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  ( kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 
 


