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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 35. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(42. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 15. října 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. 
 

 

I.    
Schválení programu jednání    (pro 4, proti -, zdrž -) 

 
1. Vyjádření k záměru zřízení základnové stanice TMCZ veřejné radiotelefonní sítě          T-

MOBILE Czech Republic a.s., na budově č.p. 418, ul. Na Drážce 
2. Vyjádření k záměru poskytnout nebytový prostor v budově č.p. 673, ul. Krátká, do výpůjčky. 
3. Vyjádření k záměru pronajmout část nebytového prostoru v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 

1013-17 v ul. Erno Košťála pro provoz relaxačního centra 
4. Vyjádření ke směně částí pozemků p.č. 2988/1 a p.č. 1069/59 v k.ú. Pardubice 
5. Vyjádření k žádosti o nájem a prodej části p.p.č. 857/20 a části p.p.č. 857/18 v k.ú. Pardubice 
6. Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 409/69 v k.ú. Studánka 
7. Vyjádření k žádosti o změnu nájmu na výpůjčku části pozemku p.č. 409/125  
8. Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku p.č. 409/125 a o změnu nájmu na výpůjčku části 

pozemku p.č. 409/125 
9 Vyjádření k záměru změny v účelu užívání kavárny a cukrárny v č.p. 982 v k.ú. Studánka na 

hernu 
10. Vyhrazené parkování – David Nedoma 
11. Změna místa vyhrazeného parkování – Hana Randová 
12. Zimní údržba v ul. Věry Junkové 
13. Nájemní smlouva na provoz knihovny 
14. 4. rozpočtová změna rozpočtu MO Pardubice III na rok 2009 
15. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách na akci „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A-S5 
Pardubice“  

16. Vyjádření k záměru změny v účelu užívání snackbaru v č.p. 982 v k.ú. Studánka na hernu 
17. Informativní zpráva – kulturní akce „Strašidelná stezka“ 
18. Informativní zpráva – plnění rozpočtu 2009 k 30.9.2009 
19. Vyjádření k žádosti o změnu účelu nájmu pozemku st.p.č. 1023 v k.ú. Studánka 
20. Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 9653 v k.ú. Pardubice 
21. Vyjádření k žádosti o přenechání nebytového prostoru v objektu Erno Košťála č.p. 1016 

k užívání Sociálním službám města Pardubic 
22. Vyjádření k žádosti o prodej pozemku o.č. 469/2 v k.ú. Studánka společnosti RESTAV CZ, 

s.r.o., pro účely zřízení vyhrazených parkovacích míst 
23. Likvidace přebytečného a neupotřebitelného majetku MO Pardubice III 
24. Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Optické propojení objektů čp. 810 a 851-

Pardubice-Dubina-Luďka Matury-na optický kabel společnosti Fastport. a.s. 
25. Vyjádření k investičnímu záměru výstavby integrovaného objektu provozovny a bydlení firmy 

Autoskla Svatoň-Vaverka v.o.s. na pozemku p.č. 414/4 v k.ú. Studánka 
26. Diskuse 
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1. 

Vyjádření k záměru zřízení základnové stanice TMCZ  
na budově č.p. 418, ul. Na Drážce 

 
Usnesení R/562/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

záměr umístit základnovou stanici TMCZ veřejné radiotelefonní sítě T-MOBILE Czech Republic 
a.s., na budově č.p. 418, ul. Na Drážce.  
Vyjádření Městského obvodu Pardubice III nenahrazuje rozhodnutí či opatření příslušného 
správního orgánu k umístění zařízení a vydává se pro účely vydání územního souhlasu 
k umístění zařízení, resp. pro účely územního řízení. 
______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k záměru poskytnout nebytový prostor  

v budově č.p. 673, ul. Krátká, do výpůjčky 
 
Usnesení R/563/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se záměrem zvýšit výměru ve smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v objektu hasičské 
zbrojnice č.p. 673 ul. Krátká, stojícím na pozemku označeném jako stavební parcela č. 2744/1 
k.ú. Pardubice, se Sborem dobrovolných hasičů Pardubice – Slovany, IČ 65668057 o 1 místnost 
o výměře 27 m2. 
______________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k záměru pronajmout část nebytového prostoru v 1. nadzemním podlaží budovy 

č.p. 103-7 v ul. Erno Košťála pro provoz relaxačního centra 
 
Usnesení R/564/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se záměrem pronajmout část nebytového prostoru o výměře 150,8 m2 v přízemí objektu 
čp. 1013-7 na stp.č. 102/2 a 102/4 k. ú. Studánka ul. E. Košťála paní Iloně Vyskočilové 
IČ 75190613 pro provoz relaxačního centra. 
______________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k žádosti o směnu částí pozemků p.č. 2988/1 a p.č. 1069/59 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení R/565/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  



42. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 15. 10. 2009  Strana 3 (celkem 8)  
 

souhlasí 

se záměrem uzavřít s panem B.L.* smlouvu o směně části pozemku p.č. 2988/1 o výměře 119 m2 
v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice, za část pozemku p.č. 1069/59 o 
výměře 119 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví žadatele. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

 
5. 

Vyjádření k žádosti o nájem a prodej částí pozemků  
p.č. 857/20 a p.č. 857/18 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení R/566/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se záměrem pronajmout a následně prodat panu J.T.* část pozemku p.č. 857/20 o výměře 5m2 a 
část pozemku p.č. 857/18  o výměře 13m2 v k.ú. Pardubice za účelem výstavby garáže pro osobní 
auto.  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 409/69 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení R/567/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemku p.č. 406/69 v k.ú. Pardubice panu L.H.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

 
9. 

Vyjádření k záměru změny v účelu užívání provozovny kavárna-cukrárna v budově        
č.p. 982, v k.ú. Studánka na hernu 

 
Usnesení R/568/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

změnu v účelu užívání provozovny kavárna – cukrárna v budově č.p. 982, ul. Jana Zajíce na 
hernu. 
______________________________________________________________________________ 
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10. 
Zřízení individuálního vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/569/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

za Městský obvod Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace parkoviště pro zřízení 
vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici Na Drážce, na stávajícím parkovišti před bytovým 
domem čp. 352 - 358, konkrétně před čp. 358 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení) pro D.N.* (držitele průkazu ZTP/P), zastoupeného z důvodu nezletilosti matkou J.N.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
 

11. 
 Změna místa pro zřízení vyhrazeného parkování  

 
Usnesení R/570/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

za Městský obvod Pardubice III, navrženou změnu místa zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, ulici Dubinská, na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 738 - 739, 
konkrétně před čp. 738 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro H.R.* 
v termínu od 21. 10. 2009 do 31. 12. 2011. Zřízení vyhrazeného parkování zůstane na stejném 
parkovišti tj. před bytovým domem čp. 738 - 739, konkrétně před čp. 738, pouze dojde ke změně 
místa vyhrazeného parkování na tomto parkovišti. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
 

13.  
Nájemní smlouva na provoz knihovny 

 
Usnesení R/571/2009                                        (pro 3, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 
1. schvaluje  

nájemní smlouvu na provoz knihovny v nebytových prostorách 1. patra Zdravotnického 
střediska v ul. L. Malé v Pardubicích, jejíž znění je nedílnou součástí tohoto usnesení 

2. ukládá 

uzavřít smlouvu na provoz knihovny s pronajímatelem Zdravotnické středisko Dubina, v.o.s. 
se sídlem Lidmily Malé 656, 530 12 Pardubice 

Z: Ludmila Knotková 
T: říjen 2009 

 
Místostarosta MO Pardubice III Ing. Jaroslav Cihlo v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb. uvedl, 
že má k projednávanému bodu osobní zájem a zdržuje se tak hlasování. 
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______________________________________________________________________________ 
 

14. 
4. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2009 

 
Usnesení R/572/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

4. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 spočívající v zapojení 
finančních prostředků z položky rozpočtová rezerva do položky provoz městské knihovny ve 
výši 250 tis. Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit 4. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III jako informativní zprávu. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 10.12.2009 

______________________________________________________________________________ 
 

15. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách na akci „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A-S5 

Pardubice“  
 

Usnesení R/573/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu pro akci: „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A-S5 
Pardubice“ dodavateli CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice, se sídlem Raisova 232, 
530 02 Pardubice, IČ: 252 85 262, s nabídkovou cenou  3.020.705,- Kč (včetně DPH 19 %  a 
5 % rozpočtové rezervy) s podmínkou, že stavba může být zahájena po podpisu smlouvy o 
dílo, ale cena díla bude uhrazena na základě faktury splatné v roce 2010,  

2. ukládá  

uzavřít se společnosti CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice, se sídlem Raisova 232, 
530 02 Pardubice, IČ: 252 85 262, smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Regenerace 
panelového sídliště Dubina – lokalita 5A-S5 Pardubice“.     

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 

                Termín: listopad 2009 
 
 
 

16. 
Vyjádření k záměru změny v účelu užívání provozovny snackbar 

 v budově č.p. 982, v k.ú. Studánka, na hernu 
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Usnesení R/574/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

změnu v účelu užívání provozovny snackbar v budově č.p. 982, ul. Jana Zajíce na hernu. 
______________________________________________________________________________ 

 
17. 

Informativní zpráva - kulturní akce „Strašidelná stezka“ 
 
Usnesení R/575/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 
 

18. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice  III  

k 30.9.2009 
 

Usnesení R/576/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 
 

19. 
Vyjádření k žádosti o změnu účelu nájmu pozemku st.p.č. 1023 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení R/577/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se změnou účelu nájmu st.p.č. 1023 o výměře 93 m2 v k.ú. Studánka z provozování stánku pro 
prodej zeleniny na prodej potravin, točené zmrzliny, tisku a provozování rychlého občerstvení 
okénkem, vyjma prodeje tabáku, cigaret a alkoholu.  
______________________________________________________________________________ 
 

20. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 9653 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení R/578/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemku p.č. 9653 o výměře 20 m2 v k.ú. Pardubice panu K.P.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
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21. 

Vyjádření k žádosti o přenechání nebytového prostoru v objektu  
Erno Košťála č.p. 1016 k užívání Sociálním službám města Pardubic  

 
Usnesení R/579/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se záměrem přenechat od 1.1.2010 Sociálním službám města Pardubic k užívání nebytový 
prostor o výměře 41,05 m2 v objektu čp. 1013-7 E. Košťála, vchod čp. 1016, formou výpůjčky. 
______________________________________________________________________________ 
 

22. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 469/2 v k.ú. Studánka společnosti RESTAV CZ, 

s.r.o., pro účely zřízení vyhrazených parkovacích míst 
 
Usnesení R/580/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemku p.č. 469/2 o výměře 87 m2 v k.ú. Studánka společnosti RESTAV CZ, s.r.o., 
IČ 27484700, se sídlem  Tovární 1112, Chrudim, za účelem zřízení 8 vyhrazených parkovacích 
míst pro majitele bytových jednotek v nově budovaných bytových domech. 
______________________________________________________________________________ 
 

23. 
Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku  

Městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení R/581/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

postup likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku evidovaného a 
spravovaného Městským obvodem Pardubice III, který je uvedený v zápise z jednání likvidační 
komise ze dne 12. 10. 2009 (zápis je nedílnou součástí tohoto usnesení).  
______________________________________________________________________________ 
 

24. 
Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Optické propojení objektů čp. 810 a 851 – 

Pardubice – Dubina – Luďka Matury – na optický kabel společnosti Fastport a.s., 
Masarykovo nám. 1544, Pardubice“  

 
Usnesení R/582/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  
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za Městský obvod Pardubice III,  navrženou projektovou dokumentaci  ve stupni pro územní 
řízení na akci „Optické propojení objektů čp. 810 a 851 – Pardubice – Dubina – Luďka Matury – 
na optický kabel společnosti Fastport a.s., Masarykovo nám. 1544, Pardubice“ žadatelky Marie 
Kuchařové, trvalé bydliště Dražkovice 141, 533 33  Pardubice, IČ 16240171 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů.   
______________________________________________________________________________ 
 

25. 
Vyjádření k investičnímu záměru výstavby integrovaného objektu provozovny a bydlení 

firmy Autoskla Svatoň – Vaverka v.o.s. na pozemku pč. 414/4 v k. ú. Studánka 
 
Usnesení R/583/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s předloženým investičním záměrem výstavby integrovaného 
objektu provozovny a bydlení firmy Autoskla Svatoň – Vaverka v.o.s. na pozemku p. č. 414/4 
v k. ú. Studánka žadatele Ing. arch. Zdeňka Kozuba, Pintova 787,  390 01 Tábor s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů.   
______________________________________________________________________________ 
 

 
V Pardubicích dne 15. října 2009 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


