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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 30. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
 
 

(30. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 17.1.2013) 
 

 
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. 

Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3“ a 
„Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 6“ 

 
Usnesení R/367/2013                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Regenerace panelového sídliště Dubina – 
lokalita 3“ a „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 6“ ve stupni územního řízení tak, jak je 
uvedeno v situačních výkresech, zpracovaných společností PRODIN a. s., se sídlem Jiráskova 169, 
Pardubice, IČ 25292161 s tím že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkresy jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

2. 

Informativní zpráva - hospodaření  Městského obvodu Pardubice III k 31.12.2012  
 

Usnesení R/368/2013                                      (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva o stavu pohledávek k 31. 12. 2012 

 

Usnesení R/369/2013                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 

4. 
Žádost Romana Nimmertondla o pronájem nebytových prostor Jana Zajíce 983 

 
Usnesení R/370/2013                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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s pronájmem nebytových prostor o výměře 77,45 m2 v přízemí objektu čp. 983 ul. Jana Zajíce na pozemku 
st.p.č. 972 k.ú. Studánka, obec  Pardubice Romanu Nimmertondlovi, nar. 22.5.1959, bytem Zelená 297, 
530 03 Pardubice – Pardubičky, IČ 11060026 za účelem provozování prodejny vinotéky.   
______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

5. 
Žádost Moniky Vinařové o pronájem nebytových prostor Bartoňova 826 

 
Usnesení R/371/2013                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem nebytových prostor o výměře 14 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu čp. 826 ul. Bartoňova 
na pozemku st.p.č. 734 k.ú. Studánka, obec Pardubice, Monice Vinařové, nar. 2. 3. 1970, bytem Josefa 
Janáčka 949, 530 12 Pardubice IČ 74513940 za účelem provozování manikúry a modeláže nehtů. 
______________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Žádost Jiřího Šimona o pronájem nebytových prostor v areálu Hůrka 

 
Usnesení R/372/2013                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem nebytových prostor o výměře 70 m2 v přízemí objektu bez čp./č.e. označ. jako č. 12 stojícího 
na pozemku stp.č. 3515/22 v obci a k.ú. Pardubice Jiřímu Šimonovi, nar. 29. 5. 1980, IČ 75375621, bytem 
Jabloňová 147, 533 01 Pardubice – Černá za Bory za účelem provozování dílny a skladu. 
______________________________________________________________________________________ 

 
7. 

Žádost Miroslava Berana o pronájem nebytových prostor v areálu Hůrka 
 
Usnesení R/373/2013                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem nebytových prostor o výměře 36,17 m2 v přízemí objektu bez čp./č.e. označ. jako č. 7 (vstup 
mezi vraty č. 12 a 13) stojícího na pozemku stp.č. 3515/16 v obci a k.ú. Pardubice Miroslavu Beranovi, nar. 
8.2.1984, IČ 01160095, bytem Jana Zajíce 953, 533 12 Pardubice za účelem provozování skladu pro 
internetový obchod. 
______________________________________________________________________________________ 

 

9. 
Žádost SmP o umístění výlepových ploch v Dubinské ulici 

 
Usnesení R/374/2013                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s umístěním dvou výlepových ploch o rozměrech 2 x 3 m na pozemku p.p.č. 409/107 k.ú. Studánka 
společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 dle situace 
v důvodové zprávě. 

______________________________________________________________________________________ 
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10. 
Smlouva na provádění zahradnických prací v roce 2013 

 

Usnesení R/375/2013                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. AG – MO III 1/2013 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 na provádění zahradnických prací a dalších služeb spojených 
s ošetřováním veřejné zeleně na dobu určitou od 1.2.2013 do 31.12.2013 za cenu 1 127 478 Kč včetně DPH 
ve znění dle návrhu v důvodové zprávě. 
______________________________________________________________________________________ 

 

11. 
Souhlas se záměrem stavby „Prodejna stavebnin – zpevněná plocha“ 

 

Usnesení R/376/2013                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se záměrem stavby „Prodejna stavebnin – zpevněná plocha“ tak, jak je 
uvedeno v situačním výkresu, zpracovaném Ing. Jaroslavem Brzobohatým, autorizovaným inženýrem pro 
pozemní stavby, č. ČKAIT - 0700803, Jana Zajíce 983, Pardubice s tím že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

12. 
Žádost Danuše Čížkové o snížení nájemného 

 

Usnesení R/377/2013                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se snížením nájemného o 30 % Danuši Čížkové, IČ 60137746, bytem Husova 261, 530 03 Pardubice za 
nebytové prostory v objektu Na Drážce 1585 na st.p. 7115/2 k.ú. a obec Pardubice na dobu 1 roku. 
______________________________________________________________________________________ 

 

13. 
Žádost Ivany Procházkové o pronájem nebytových prostor v areálu Hůrka 

 

Usnesení R/378/2013                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem nebytových prostor o výměře 34 m2 v přízemí objektu bez čp./č.e. označ. jako č. 7 (vrata č. 8) 
stojícího na pozemku stp.č. 3515/16 v obci a k.ú. Pardubice Ivaně Procházkové, nar. 21.6.1957, 
IČ 73773107, bytem Erno Košťála 999, 530 12 Pardubice za účelem provozování skladu vrat a dílů. 
______________________________________________________________________________________ 

 

14. 
Žádost Jana Procházky o pronájem nebytových prostor Jana Zajíce 983 

 

Usnesení R/379/2013                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 



30. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 17. ledna 2013       Strana 4 (celkem 4) 
 

s pronájmem nebytových prostor o výměře 121,5 m2 v přízemí objektu čp. 983 ul. Jana Zajíce na pozemku 
st.p.č. 972 k.ú. Studánka, obec  Pardubice Janu Procházkovi, nar. 5.12.1979, IČ 73598330, bytem 
Staročernsko 29, 530 02 Pardubice, účel nájmu kancelářské prostory, doba nájmu 1 rok.   
______________________________________________________________________________________ 

 

15. 
Žádost Radka Bati o pronájem nebytových prostor Erno Košťála 1014 

 
Usnesení R/380/2013                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem nebytových prostor o výměře 39,15 m2 v přízemí objektu čp. 1014 ul. Erno Košťála na 
pozemcích st.p.č. 1012/2 a 1012/4 k.ú. Studánka, obec  Pardubice – místnosti č. 710 a 711 – Radku Baťovi 
nar. 30.4.1977, IČ 73608777, bytem L. Matury 851, 530 12 Pardubice za účelem provozování cvičeben 
ordinace fyzioterapie. 
______________________________________________________________________________________ 

16. 
Vyjádření k trase kabelového vedení NN stavby „Pardubice Na Hrázi – přípojka nn - Šimon“ v 

rámci sloučeného územního a stavebního řízení   
 
Usnesení R/381/2013                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy kabelového vedení NN stavby „Pardubice Na Hrázi – 
přípojka nn - Šimon“ v rámci sloučeného územního a stavebního řízení tak, jak je uvedeno v situačním 
výkresu, zpracovaném společností PEN – projekty energetiky, s. r. o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 
Pardubice, IČ 260 11 701, s tím že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

  
V Pardubicích dne 17. ledna 2013 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


