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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 34. MIMO ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

 
(34. mimořádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 30.4.2013) 

 
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 umístění letní předzahrádky 

 
Usnesení R/425/2013                            (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace chodníku pro umístění a 
provozování letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Lidmily Malé čp. 656, před restaurací BOWLING 
CLUB, pro Tomáše Turinu, podnikající fyzickou osobu, trvalé bydliště třída Míru 60, 530 02 Pardubice, IČ 
872 92 840 v termínu od 1. 5. 2013 – 31. 10. 2013 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Elektronická aukce energií jako služba občanům městského obvodu 

 
Usnesení R/426/2013                            (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

ukládá 

zajistit přípravu a organizaci této akce ve spolupráci se zástupcem společnosti eCENTRE s využitím 
dostupných informačních prostředků, zejména Zpravodaje č. 2/2013, vývěsem v informačních skříňkách na 
území městského obvodu a jeho webových stránkách a zajistit pro občany kontaktní místo. 

Z: tajemník 
           T: 06/2013 

______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Návrh na zřízení víceúčelové plochy v centrálním parku Dubina 

 

Usnesení R/427/2013                            (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

ukládá  

zadat první část akce, tj. oplocení plochy, výsadbu zeleně, grilovací zákoutí dle Studie využití víceúčelové 
plochy v centrálním parku Dubina v souladu se zadávacím řádem Městského obvodu Pardubice III. 

Z: Ing. Luboš Tušl 
T: 07/2013 

 
V Pardubicích dne 30. dubna 2013 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


