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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU ZE 20. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  
(20. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 15. března 2012) 
 
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 3, proti -, zdrž -) 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Vnit řní směrnice o cestovních náhradách     

 
Usnesení R/236/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje  

vnitřní směrnici Městského obvodu Pardubice III o cestovních náhradách s účinností od 1. dubna 2012, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. doporučuje  

předložit směrnici o cestovních náhradách na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice III ke schválení ve smyslu Zásad poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III.  

T: JUDr. Ludmila Knotková 
T: březen 2012 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

1. Vnitřní směrnice o cestovních náhradách 
2. Zpravodaj 2012 
3. Žádost o snížení nájemného za nebytový prostor 
4. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 29. 2. 2012 
5. 1. změna rozpočtu 2012 MO Pardubice III  
6. 1. změna rozpočtu sociálního fondu 2012 MO Pardubice III 
7. Vyjádření ke stavební akci „Pardubice – ulice Ve Stezkách – oprava kanalizace“ 
8. Umístění reklam Vesna Liberec 
9. Směna a prodej pozemků u ZŠ Studánka 

    10.    Smlouva se Službami města Pardubic na splachování vozovek 
    11.    Jmenování hodnotící komise v rámci veřejné zakázky na seč trávníků na území MO Pardubice   
             III v roce 2012 
    12.    Žádost Leoše Paara o nájem a prodej pozemků v areálu Hůrka  
    13.    Žádost společnosti TULIPÁN o změnu nájemce reklamního zařízení 

    14.    Diskuse 
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2. 
Zpravodaj M ěstského obvodu Pardubice III v roce 2012 

 
Usnesení R/237/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) čtvrtletní vydávání Zpravodaje městského obvodu Pardubice III a distribuci do všech domácností na 
území Městského obvodu Pardubice III v roce 2012, 

b) zadávání zpracování a tisku u firmy DTP Studio Ing. Formanová, se sídlem Bratranců Veverkových 
566, 530 02 Pardubice, IČ: 65671481 pro rok 2012.  

______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Žádost o snížení nájemného za nebytový prostor 

 
Usnesení R/238/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

s dočasným snížením nájemného MUDr. Vítězslava Novohradského, Ph.D., bytem Jana Zajíce 984, 530 12 
Pardubice, IČ 69125422 za nebytové prostory v objektu čp. 1014 Erno Košťála, Pardubice o výměře 110,8 
m2 o 30 % po dobu jednoho roku.  
______________________________________________________________________________________ 
 

 
4. 

Informativní zpráva - pln ění a čerpání rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III 
k 29.2.2012 

 
Usnesení R/239/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
________________________________________________________________________________ 
 

5. 
1. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2012 

 
Usnesení R/240/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2012 v celkové výši rozpočtu 
32.818 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit 1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2012 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 3/2012 

______________________________________________________________________________________ 
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6. 
1. změna rozpočtu sociálního fondu 2012 Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/241/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

návrh 1. změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2012 v celkové výši 
rozpočtu 398 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit 1. změnu rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2012 na 
nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 3/2012 

______________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k plánované akci „Pardubice – ulice Ve Stezkách – oprava kanalizace“ 

 
Usnesení R/242/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

jako vlastník dotčené místní komunikace s realizací připravované akce „Pardubice – ulice Ve Stezkách – 
oprava kanalizace“ tak, jak je uvedeno v dokumentaci, zpracované společností Multiagua s. r. o., se sídlem 
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ 601 13 111 v březnu 2012 s tím, že po provedení stavebních 
prací nutných pro opravu kanalizačního vedení bude provedena pokládka nového krytu vozovky v ulici Ve 
Stezkách v celé její šíři na náklady investora. 
________________________________________________________________________________ 

 

8. 
Umístění reklam Vesna Liberec 

 
Usnesení R/243/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí  

a) s uzavřením nájemní smlouvy se společností Vesna Liberec, spol. s r.o., Husova 5/25, Liberec 1, IČ 
46711350, na pronájem části pozemku p.p.č. 409/20 k.ú. Studánka pro umístění reklamního zařízení, 

b) s uzavřením nájemní smlouvy se společností Vesna Liberec, spol. s r.o., Husova 5/25, Liberec 1, IČ 
46711350, na pronájem části pozemku p.p.č. 2745/3 k.ú. Pardubice pro umístění reklamního zařízení. 

______________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Směna a prodej pozemků u ZŠ Studánka 

 
Níže uvedené usnesení nebylo přijato                                 (rozprava: 3; hlasování: pro -, proti 3-, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
souhlasí  

a) se směnou pozemků ve vlastnictví D.K.* p.p.č. 120/115 o výměře 66 m2, p.p.č. 120/104 o výměře 
217 m2 k.ú. Trnová (celkem 283 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím za pozemky ve vlastnictví 
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statutárního města Pardubice část p.p.č. 79/7 o výměře 431 m2, část p.p.č. 79/12 o  výměře 304 m2, část 
p.p.č. 351/22 o výměře 29m2 k.ú. Studánka (celkem 764 m2) s finančním vyrovnáním ve prospěch 
města ve výši 1.500,- Kč/m2, 

b) s prodejem pozemků ve vlastnictví statutárního města Pardubice části p.p.č. 79/7 o výměře 515 m2, 
části p.p.č. 79/12 o výměře 385 m2 k.ú. Studánka J.Ř.* za účelem výstavby rodinného domu, 

c) s prodejem pozemků ve vlastnictví statutárního města Pardubice p.p.č. 79/7 o výměře 1400 m2, p.p.č. 
79/12 o výměře 745 m2, st.p.č. 929 o výměře 77m2 včetně stavby k.ú. Studánka D.H.* a K.H.* za 
účelem stavby rodinného domu, 

d) s prodejem pozemků ve vlastnictví statutárního města Pardubice p.p.č. 79/7 o výměře 1400 m2, p.p.č. 
79/12 o výměře 745 m2, st.p.č. 929 o výměře 77 m2 včetně stavby  k.ú. Studánka O.CH.* a L.CH.* za 
účelem výstavby rodinného domu, 

e) s prodejem pozemků ve vlastnictví statutárního města Pardubice části p.p.č. 79/7 o výměře 900 m2, 
p.p.č. 79/12 o výměře 745 m2, části p.p.č. 351/22 o výměře 210 m2 k.ú. Studánka společnosti IPSTAV 
invest s.r.o., IČ 27500454, se sídlem Pardubice, Polabiny, Družstevní 139, za účelem výstavby 
rodinných domů nebo řadových rodinných domů. 

 
Usnesení R/244/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 

doporučuje 

prodej pozemků ve vlastnictví města p.p.č. 79/7, p.p.č. 79/12 a event. část p.p.č. 351/22 v kat. území 
Studánka formou dražby nebo soutěže. 

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

10. 
Smlouva se Službami města Pardubic na splachování vozovek 

 
Usnesení R/245/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo se Službami města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 
25262572 na splachování vozovek v ulicích Dašická a Na Drážce na dobu neurčitou za cenu 660,- Kč bez 
DPH za 1 km s inflační doložkou ve znění dle přílohy tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Jmenování hodnotící komise v rámci veřejné zakázky na seč trávníků na území MO 

Pardubice III v roce 2012 
 
Usnesení R/246/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

jmenuje 

hodnotící komisi včetně náhradníků složenou z členů zastupitelstva městského obvodu pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby „Seč trávníků na území Městského obvodu Pardubice III“ v tomto 
složení: 

Členové hodnotící komise   (náhradníci) 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek   (Mgr. Jiřina Klírová) 
Petr Tomášek           (MUDr. Petr Sůva) 
Libor Hlaváč         (Ing. Jiří Moravec) 
Ing. Aleš Vavřička    (Ján Kasič) 
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MUDr. Drahomíra Peřinová   (Mgr. Lukáš Těžký) 
______________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Žádost o nájem a prodej pozemků v areálu Hůrka 

 
Níže uvedené usnesení nebylo přijato                                 (rozprava: 3; hlasování: pro -, proti 3-, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí 

s nájmem a prodejem části p.p.č. 988/12 o výměře 24716 m2, st.p.č. 9397 o výměře 1683 m2, části 
st.p.č. 9403 o výměře 824 m2, části st.p.č. 9410 o výměře 616 m2, části st.p.č. 9412 o výměře 125 
m2, části st.p.č. 9413 o výměře 115 m2, st.p.č. 9409 o výměře 154 m2,  st.p.č. 9408 o výměře 116 
m2,  st.p.č. 9407 o výměře 65 m2,  st.p.č. 9406 o výměře 81 m2,  st.p.č. 9405 o výměře 16 m2,  
st.p.č. 9404 o výměře 44 m2 k.ú. Pardubice panu Leoši Paarovi, nar. 30.12.1963, trvale bytem 
Gen. Svobody 335, Pardubice za účelem výstavby objektů pro volnočasové aktivity – Sportovní a 
relaxační centrum, dětský park.   
 
Usnesení R/247/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 

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. 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
13. 

Žádost o změnu nájemce reklamního zařízení 
 
Usnesení R/248/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí  

se změnou nájemce u smlouvy o umístění oboustranného reklamního zařízení o rozměru 2,5 m x 2,8 m, tj. 
7 m2  umístěného na části p.p.č. 409/20 k.ú. Studánka z P.P.* na společnost TULIPÁN reklama a 
propagace s.r.o., IČ 25948504, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Hronovická 498. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
________________________________________________________________________________ 
 
 
V Pardubicích dne 15. března 2012 
Zpracovala:Bc. Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 
 


