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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 43. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(43. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 12.11.2009) 

 
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. 
______________________________________________________________________________ 
 

1. 
Vyjádření k záměru umístění světelné reklamy na budově č.p. 982 v k.ú. Studánka 

 

Usnesení R/584/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se záměrem umístit na zábradlí ochozu ve 2. nadzemním podlaží budovy č.p. 982 v k.ú. Studánka 
světelnou reklamu „Herna – non stop“ o rozměrech 3x1m. 
______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k žádosti o nájem pozemků p.č. 233/65 a 233/72 v k.ú. Studánka 

 

Usnesení R/585/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se záměrem pronajmout pozemky p.č. 233/65 o výměře 8 m2 a p.č. 233/72 o výměře 16 m2 v k.ú. 
Studánka, paní S.P.*, z účelem jejich užívání jako zahrádka a předzahrádka. 
 

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

3. 
Vyjádření k žádosti o změnu nájmu na výpůjčku  
části pozemku p.č. 409/125 v k.ú. Studánka 

 

Usnesení R/586/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se změnou nájmu na výpůjčku části pozemku p.č. 409/125 o výměře 48 m2 v k.ú. Studánka pro 
pana L.V.*. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
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______________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku p.č. 409/125 a o změnu nájmu na výpůjčku 

části pozemku p.č. 409/125 v k.ú. Studánka 
 
Usnesení R/587/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s prodejem části pozemku p.č. 409/125 o výměře 140 m2 v k.ú. Studánka panu L.V.*, 

b) se změnou nájmu na výpůjčku části pozemku p.č. 409/125 o výměře 140 m2 v k.ú. Studánka 
panu L.V.* 

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

 
5. 

Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III  k 31.10.2009 

 
Usnesení R/588/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k záměru umístění reklamy na budově č.p. 870 v k.ú. Studánka 

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat:                                       (pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se záměrem umístit na severovýchodní stěnu pavilonu „D“ objektu základní školy Erno Košťála 
č.p. 870 reklamní zařízení o rozměru 6 x 7m. 
______________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k žádosti o nájem pozemku p.č. 5751/22 v k.ú. Pardubice  
a prodej pozemků p.č. 5751/21, 5751/25 a 5751/20 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení R/589/2009                                        (pro 3, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) záměr pronajmout pozemek st.p.č. 5751/22 o výměře 20 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěný 
stavbou řadové garáže, vlastníkovi stavby paní A.Ř.*, 

b) záměr prodeje pozemku st.p.č. 5751/21 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěného 
stavbou řadové garáže, vlastníkovi stavby J.D.*, 
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c) záměr prodeje pozemku st.p.č. 5751/25 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěného 
stavbou řadové garáže, vlastníkovi stavby M.K.*, 

d) záměr prodeje pozemku st.p.č. 5751/20 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěného 
stavbou řadové garáže, panu M.M.*. 

e) záměr prodeje pozemku st.p.č. 5751/14 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěného 
stavbou řadové garáže, paní V.F. a panu V.F*. 

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

8. 
Informativní zpráva – výběr vhodné lokality pro sportovní aktivity -náctiletý ch   

 
Usnesení R/590/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

ukládá 

Komisi pro rozvoj Rady městského obvodu Pardubice III, aby se zabývala problémem 
nedostatečných možností vyžití -náctiletých a navrhla možný výčet sportovních či jiných aktivit 
dospívající mládeže a možná místa jejich případné realizace.  

Zodpovídá: Jaroslav Cihlo 
    Termín: březen 2010 

______________________________________________________________________________ 
 

9. 
Prodloužení povolení individuálního vyhrazeného parkování 

 

Usnesení R/591/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

za Městský obvod Pardubice III, prodloužení povolení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, ulici Bartoňova, na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 826 (situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro pani M.T.* v termínu od 1. 1. 2010 – 31. 12. 
2013. 
______________________________________________________________________________ 

 

10. 
Návrh na doplnění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku  – vymezení 

lokalit v příloze č. 5 
 

Usnesení R/592/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

návrh na doplnění obecně závazné vyhlášky města č. 13/2006 o veřejném pořádku v příloze 
č. 5 o lokalitu „Dubina centrum“  

2. ukládá 

předložit návrh na doplnění obecně závazné vyhlášky města č. 13/2006 o veřejném 
pořádku, přílohy č. 5, o lokalitu „Dubina centrum“ na jednání Rady Statutárního města 
Pardubice dne 24. listopadu 2009 
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Z: Vítězslav Štěpánek 
T: do 24. 11. 2009 

______________________________________________________________________________ 
 

11. 
5. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2009 

 
Usnesení R/593/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

5. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 spočívající v přesunu 
finančních prostředků v závazných ukazatelích v rámci kapitoly doprava ve výši 18 tis. Kč 
tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit 5. 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 

______________________________________________________________________________ 
 

12. 
Vyjádření k projektové dokumentaci „Centrální osa sídliště SZ – JV, Pardubice - Dubina“ 

 
Usnesení R/594/2009                                         (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 „Centrální 
osa sídliště SZ – JV, Pardubice - Dubina“ společnosti PRODIN spol. a.s.,  se  sídlem  Jiráskova 
169, 530  02  Pardubice, IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 

 
13.  

Darování knihovních regálů Krajské knihovně Pardubice 
 

Usnesení R/595/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

poskytnutí věcného daru přebytečných souborů regálů Pardubickému kraji – Krajské 
knihovně, Pernštýnské nám. 77, Pardubice dle darovací smlouvy, která je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

2. ukládá  

uzavřít darovací smlouvu s Pardubickým krajem – Krajskou knihovnou Pardubice. 
Z: Ludmila Knotková 

T: 30.11.2009 
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______________________________________________________________________________ 

14. 
Poskytnutí daru mateřským a základním školám 

 
Usnesení R/596/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

poskytnutí věcného daru každé mateřské a základní škole v Městském obvodu Pardubice III 
celkem v maximální hodnotě do 15.000,- Kč (5 právnických subjektů). 

2. ukládá  

pokrytí věcných darů z prostředků položky rezerva starosty. 
Z: Irena Štěpánková 

T: 30.11.2009 
______________________________________________________________________________ 
 

 
V Pardubicích dne 12. listopadu 2009. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


