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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 11. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(11. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 25. srpna 2011) 

 
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. Vyjádření k žádosti prodej části p.p.č. 857/18 v k.ú. Pardubice 
2. Vyjádření k žádosti o prodej p.p.č. 409/103 a části p.p.č. 409/214 v k.ú. Studánka 
3. Vyjádření k žádosti o prodej části p.p.č. 993/1 v k.ú. Pardubice 
4. Vyjádření k žádosti o výpůjčku části p.p.č. 409/22 k.ú. Studánka pro vybudování zpevněné 

plochy a následný bezúplatný převod vybudované stavby do vlastnictví Statutárního města 
Pardubice 

5. Vyjádření k žádosti o odkoupení p.p.č. 2747/2 v k.ú. Pardubice 
6. Vyjádření k žádosti o prodej nebo o nájem části p.p.č.987/10 a části 

p.p.č. 987/11 v k.ú. Pardubice 
7. Vyjádření k žádosti o rozšíření herny Jana Zajíce 982, Pardubice 
8. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31.7.2011 
9. Příspěvek na vydání publikace „První pomoc není žádná věda“ 
10. Žádost o rozšíření plochy k OZV 13/2006 o veřejném pořádku 
11. Vánoční výzdoba 
12. Stanovení komise pro hodnocení veřejné zakázky „Rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce“ 
13. Vyjádření k záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 1585 v k.ú. Pardubice 
14. Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 32/2011 
15. Vyjádření k žádosti o prodej p.p.č. 794/3  a p.p.č. 2742/104 v k.ú. Pardubice 
16. Diskuse 

 
 
 

1. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.p.č. 857/18  v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení R/132/2011                             (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem  části p.p.č. 857/18 o výměře 600 m2 k.ú. Pardubice po zápisu rozestavěné stavby 
rodinného domu do katastru nemovitostí, panu Jiřímu Horákovi, nar. 21.1.1967, trvale bytem 
Labská 1833, Pardubice, a to za cenu obvyklou v daném místě a čase. 
_______________________________________________________________________________ 
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2. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemků p.p.č. 409/103 a  p.p.č. 409/214  

v k.ú. Studánka 
 

Usnesení R/133/2011                             (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem p.p.č. 409/103 o výměře 103 m2 a  p.p.č. 409/214 o výměře 6 m2 v k.ú. Studánka za 
účelem sloučení pozemků pro zahrádku restaurace „Steak Station“ v čp. 834 ul. J. Zajíce, 
Pardubice – Dubina, Ing. Jiřímu Novákovi, nar. 11.2.1949, trvale bytem Gočárova 577, Lázně 
Bohdaneč, a to za cenu obvyklou v daném místě a čase. 
_______________________________________________________________________________ 

 

3. 
Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku p.p.č. 993/1 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení R/134/2011                             (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem části p.p.č. 993/1 o výměře 8 m2 k.ú. Pardubice, za účelem užívání pozemku pod 
dřevěnou stavbou a jako zahrady u RD čp. 89, Spojil, panu M.M.*, a to za cenu obvyklou v daném 
místě a čase. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
_______________________________________________________________________________ 

4. 
Vyjádření k žádosti o výpůjčku části pozemku p.č. 409/22 v k.ú. Studánka 

a darování stavby na něm vybudované Statutárnímu městu Pardubice 
Usnesení R/135/2011                             (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s výpůjčkou části p.p.č. 409/22 o výměře 7 m2 k.ú. Studánka, Společenství pro dům čp.  
966, Erno Košťála, Pardubice, IČ 28786611, se sídlem Pardubice, Erno Košťála čp. 966, za 
účelem vybudování bezbariérového přístupu (chodníku ze zámkové dlažby) k plánovanému     
novému vchodu do domu čp. 966 E. Košťála, 

b) s bezúplatným převodem vybudované stavby chodníku na části p.p.č. 409/22 o výměře 7 m2 

k.ú. Studánka ze Společenství pro dům čp. 966, Erno Košťála, Pardubice, IČ 28786611, se 
sídlem Pardubice, Erno Košťála čp. 966 do vlastnictví statutárního města Pardubice,  
IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 

_______________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k žádosti o odkup pozemku p.p.č. 2747/2 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení R/136/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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s  odkoupením p.p.č. 2747/2 o výměře 18 m2 k.ú. Pardubice od J.M.* Statutárním městem 
Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, a to za cenu obvyklou v daném 
místě a čase. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
_______________________________________________________________________________ 

 

6. 
Vyjádření k žádosti o prodej nebo nájem části pozemků p.p.č. 987/10  

a p.p.č. 987/11 v k.ú. Pardubice 
 

Usnesení R/137/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem částí  p.p.č. 987/10 o výměře  20 m2, části p.p.č. 987/11 o výměře  
4 m2 k.ú. Pardubice panu Z.P.* za účelem umístění obytného přívěsu včetně vybudování oplocení 
pozemku,    a to za cenu obvyklou v daném místě a čase. 

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

 

8. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice III k 31. 7. 2011 
 

Usnesení R/139/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
_______________________________________________________________________________ 

 

9. 
Příspěvek na vydání publikace „První pomoc není žádná věda“ 

 

Usnesení R/140/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

příspěvek na vydání publikace „První pomoc není žádná věda“ pro firmu IV - Nakladatelství  
s. r. o., Nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 ve výši 6.490,- Kč formou zveřejnění loga 
Městského obvodu Pardubice III. 
_______________________________________________________________________________ 

 

10. 
Žádost o rozšíření plochy v OZV města č. 13/2006 o veřejném pořádku 

 

Usnesení R/141/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III  

1. schvaluje  

návrh na doplnění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku v příloze č. 5, jejíž 
vymezení je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit návrh na doplnění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku v příloze 
č. 5 Statutárnímu městu Pardubice. 
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Termín: 9/2011 
Zodpovídá: starosta 

_______________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vánoční výzdoba 

 
Usnesení R/142/2011                             (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje  

objednání vánoční výzdoby pro rok 2011 u společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem 
Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 spočívající v dodávce a montáži řezaného 
stromu, jeho ozdobení včetně elektrické energie, který bude umístěn v centrální části sídliště 
Dubina - u Úřadu městského obvodu Pardubice III,  

2. ukládá 

objednat u společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, 
IČ: 25262572 vánoční výzdobu pro rok 2011 v max. výši 38.800,- Kč včetně DPH 20 %. 

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
         Termín: srpen 2011  

_______________________________________________________________________________ 
 

12. 
Ustanovení komise pro hodnocení veřejné zakázky „Rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce“ 
 
Usnesení R/143/2011                             (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

ustanovuje 

hodnotící komisi včetně náhradníků složenou z členů zastupitelstva městského obvodu, která bude 
plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek 
v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve věci provedení stavby „Rozšíření parkoviště 
v ulici Na Drážce“, a to v tomto složení: 

Členové hodnotící komise (náhradníci): 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (Mgr. Jiřina Klírová) 
Ing. Jaroslav Cihlo (MUDr. Petr Sůva) 
RNDr. Josef Kubát (Ing. Jiří Moravec) 
Ing. Aleš Vavřička (Ján Kasič) 
MUDr. Drahomíra Peřinová (Mgr. Lukáš Těžký) 
_______________________________________________________________________________ 

 

13. 
Vyjádření k záměru pronájmu nebytových prostor  

v budově občanské vybavenosti č.p. 1585 na st.p.č. 7115/6 v k.ú. Pardubice 
 
Usnesení R/144/2011                             (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

1. souhlasí 
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se záměrem pronajmout nebytový prostor - prodejnu o celkové výměře 94 m2 v přízemí 
objektu občanské vybavenosti stojícím na pozemku označeném jako stavební parcela č. 7115/6 
k.ú. Pardubice, ul. Na Drážce, vybranému zájemci, 

2. doporučuje 

uvedený nebytový prostor pronajmout žadateli Šárce Svobodové, nar. 25.3.1969,  bytem 
Kolínská 357, 533 12 Chvaletice, IČ 75923521 za účelem provozování prodejny 
s kompletním sortimentem drogerie a základním sortimentem papírnictví. 

_______________________________________________________________________________ 
 

14. 
Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 32/2011 

 
Usnesení R/145/2011                             (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 32/2011 podle zákona č. 312/2002 Sb. na pozici 
vedoucího odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice III takto: 
Ing. Vítězslav Štěpánek – starosta Městského obvodu Pardubice III – předseda komise 
JUDr. Ludmila Knotková – tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III – člen komise 
Ing. Jaroslav Cihlo – místostarosta Městského obvodu Pardubice III – člen komise 
Ing. Aleš Vavřička – člen rady Městského obvodu Pardubice III – člen komise 
Ing. Lenka Vacinová – vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského 
                                             obvodu Pardubice III – člen komise. 
_______________________________________________________________________________ 

 

15. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.p.č. p.p.č. 794/3 a p.p.č. 2742/104 

v k.ú. Pardubice 
 

Usnesení R/146/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem p.p.č. 794/3 o výměře 78 m2  a p.p.č. 2742/104 o výměře 92 m2 k.ú. Pardubice, za 
účelem užívání pozemku jako parkovacích stání pro zákazníky vzorkové prodejny firmy  
JP-KONTAKT, s.r.o, sídlící v budově čp. 1797 ul. Dašická, Pardubice, panu J.P.*, a to za cenu 
obvyklou v daném místě a čase s tím, že mimo provozní dobu prodejny bude parkoviště 
k dispozici občanům. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
_______________________________________________________________________________ 

 

V Pardubicích dne 25. srpna 2011 
 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


