SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 51. ŘÁDNÉHO
JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III
(51. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 15. 7 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.
Vyjádření k záměru pronajmout část nebytového prostoru
v přízemí budovy č.p. 1014 ul. Erno Košťála
Usnesení R/700/2010

(pro 4 proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na část nebytového prostoru o výměře 84,2 m2 v přízemí objektu
čp. 1014 ul. E. Košťála stojícím na pozemcích označených jako stavební parcely č. 102/2 a 102/4
k. ú. Studánka, panu Radku Baťovi IČ 73608777, za účelem vybudování a následného
provozování rehabilitačních služeb.
______________________________________________________________________________
2.
Vyjádření k žádosti ČEZ Distribuce, a.s., o prodej pozemků zastavěných
budovami trafostanic, v k.ú. Studánka
Usnesení R/701/2010

(pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
s prodejem pozemků st.p.č. 551 o výměře 124 m2, st.p.č. 939 o výměře 93 m2, st.p.č. 633 o
výměře 103 m2 a st.p.č. 664 o výměře 90 m2, vše v k.ú. Studánka, společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, a to za cenu obvyklou při prodeji
srovnatelného majetku v daném místě a čase.
_____________________________________________________________________________
6.
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Integrovaný objekt provozovny a bydlení“ na
pozemku p. č. 414/4 v k. ú. Studánka
Usnesení R/702/2010

(pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
schvaluje
za Městský obvod Pardubice III, navrženou projektovou dokumentaci (situační výkres je
nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro vydání stavebního povolení na stavbu
„Integrovaný objekt provozovny a bydlení“ na pozemku p.č. 414/4 v k.ú. Studánka společnosti
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Projektový servis Chrudim, spol. s.r.o., se sídlem Poděbradova č. 909, Chrudim, IČ 465 04 401 s
tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.
______________________________________________________________________________
7.
Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Úprava rodinného domu,
Zajíčkova č.p. 914 Pardubice“
Usnesení R/703/2010

(pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
schvaluje
za Městský obvod Pardubice III, navrženou projektovou dokumentaci (situační výkres je
nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro územní a stavební řízení na akci „Úprava
rodinného domu, Zajíčkova č.p. 914 Pardubice“ pana S.P.* s tím, že budou dodrženy podmínky
dotčených orgánů.
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení).
______________________________________________________________________________
8.
Vyjádření k projektové dokumentaci „Veřejné osvětlení Pardubice - Bílé předměstí II. oprava veřejného osvětlení – část C“
Usnesení R/704/2010

(pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
schvaluje
za Městský obvod Pardubice III, navrženou projektovou dokumentaci (situační výkres je
nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro vydání stavebního povolení na akci „Veřejné
osvětlení Pardubice - Bílé předměstí II. - oprava veřejného osvětlení – část C“ společnosti E – dir
s.r.o., se sídlem Kasanice čp. 1, Lázně Bohdaneč, IČ 25995138 s tím, že budou dodrženy
podmínky dotčených orgánů.
______________________________________________________________________________
9.
Informativní zpráva – vyjádření k návrhu úpravy Nařízení č. 1/2009, o placeném stání na
místních komunikacích
Usnesení R/705/2010

(pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí.
______________________________________________________________________________
10.
Vyjádření k záměru pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka č.p. 1823
Usnesení R/706/2010

(pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a
souhlasí
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se záměrem pronajmout objekt č. 46 stojící na stavební parcele č. 9404 k.ú. Pardubice v areálu
Hůrka čp. 1823, panu Pavlu Majerovi, IČ 66259452, Pardubice jako sklad a dílnu pro půjčovnu
čtyřkolek a paintballu.
______________________________________________________________________________
11.
Dodatek smlouvy č. 1 „Seč trávníků na území Městského obvodu
Pardubice III v roce 2010“
Usnesení R/707/2010

(pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. schvaluje
uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice,
IČ: 252 62 572 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. AG 01 – MO III „Seč trávníků na území
Městského obvodu Pardubice III v roce 2010“ z důvodu navýšení celkové ceny o 120.639,Kč,
2. ukládá
uzavřít se společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice,
IČ: 252 62 572 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. AG 01 – MO III „Seč trávníků na území
Městského obvodu Pardubice III v roce 2010“.
Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová
Termín: červenec 2010
______________________________________________________________________________
12.
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách na akci „Oplocení a úpravy stávajícího dětského hřiště ve
vnitrobloku za čp. 1564 a čp. 1561-1563 v ulici Na Drážce, Pardubice + oprava stávajícího
chodníku“
Usnesení R/708/2010

(pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu pro akci: „Oplocení a úpravy stávajícího dětského
hřiště ve vnitrobloku za čp. 1564 a čp. 1561-1563 v ulici Na Drážce, Pardubice + oprava
stávajícího chodníku“ dodavateli K+N stavební společnost s.r.o., se sídlem Na Vrtálně 84,
530 03 Pardubice, IČ: 25921274, s nabídkovou cenou 793.063,- Kč (včetně DPH 20 % a 5 %
rozpočtové rezervy),
2. ukládá
uzavřít se společnosti K+N stavební společnost s.r.o., se sídlem Na Vrtálně 84, 530 03
Pardubice, IČ: 25921274 smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Oplocení a úpravy stávajícího
dětského hřiště ve vnitrobloku za čp. 1564 a čp. 1561-1563 v ulici Na Drážce, Pardubice +
oprava stávajícího chodníku“.
Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová
Termín: srpen 2010
______________________________________________________________________________
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13.
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III
za první polovinu roku 2010
Usnesení R/709/2010

(pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. b e r e n a v ě d o m í
rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2010, které je
jako příloha nedílnou součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části,
2. u k l á d á
předložit rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2010
na nejbližší jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení
Z: Ing. Irena Štěpánková
T: září 2010
______________________________________________________________________________
14.
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – obsluha a výsyp odpadkových nádob
Usnesení R/710/2010

(pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. O – MO III 01/2010 se společností Služby města
Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 z důvodu navýšení
odpadkových nádob o 6 ks,
2. ukládá
uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice,
IČ: 25262572 dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. O – MO III 01/2010, který je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová
Termín: červenec 2010
______________________________________________________________________________
15.
Vyjádření k záměru výstavby
„Rodinné domy Dubina – Pardubice“ v k.ú. Studánka
Usnesení R/711//2010

(pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
se záměrem výstavby rodinných domů v rámci stavební akce „Rodinné domy Dubina –
Pardubice“ na pozemcích p.č. 409/109, 409/188, 409/268, 409/227, 409/108, 409/226, 409/232,
409/274, 409/257, 409/275, 409/196, 409/231, 409/110, 409/111, 409/137 a 449 v k.ú. Studánka.
Souhlas se vydává pro účely stavebního řízení ve věci uvedené stavby a nenahrazuje žádné
z rozhodnutí příslušných správních orgánů v dané věci.
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16.
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 409/16
a části pozemku p.č 409/125 v k.ú. Studánka
Usnesení R/712//2010

(pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 409/16 o výměře 12 m2 a prodejem části pozemku p.č. 409/125 o
výměře 55 m2 v k.ú. Studánka, K.Č.* a L.Č.*, a to za cenu obvyklou při prodeji srovnatelného
majetku v daném místě a čase.
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení).
______________________________________________________________________________
17.
Jmenování likvidační komise
Usnesení R/713/2010

(pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. jmenuje
jednorázovou likvidační komisi v následujícím složení:
Předseda komise:
Ing. Jaroslav Cihlo

místostarosta Městského obvodu Pardubice III

Členové komise:
JUDr. Ludmila Knotková
Ing. Irena Štěpánková
Miluše Pětioká
Zina Mejzlíková

tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice III
vedoucí odboru ekonomického a sociálního
sam. odborný referent odboru dopravy a životního prostředí
sam. odborný referent kanceláře úřadu

Tajemník komise:
Milena Rajnetová

sam. odborný referent odboru ekonomického a sociálního

2. ukládá
předložit návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Radě
městského obvodu Pardubice III ke schválení.
Z: Ludmila Knotková
T: září 2010
______________________________________________________________________________
V Pardubicích dne 15. července 2010.
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III).

51. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 15. 7. 2010

Strana 5 (celkem 5)

