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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 31. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
 

(31. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 17.1.2013) 
 

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. 
Zpravodaj M ěstského obvodu Pardubice III v roce 2013 

 
Usnesení R/382/2013                                      (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e 

a) čtvrtletní vydávání Zpravodaje městského obvodu Pardubice III a distribuci do všech domácností na 
území Městského obvodu Pardubice III v roce 2013, 

b) zadávání zpracování a tisku u firmy DTP Studio Ing. Formanová, se sídlem Bratranců Veverkových 
566, 530 02 Pardubice, IČ: 65671481 pro rok 2013, 

c) provedení roznášky vlastními prostředky. 
______________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Vyjádření k plánované akci „Reko MS Pardubice – Ve Stezkách II“ 

 
Usnesení R/383/2013                                      (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

a) za Městský obvod Pardubice III s navrhovanou novou trasou plynovodu vedenou v místní 
komunikaci – vozovce včetně rekonstrukce přípojek v místních komunikacích v rámci stavby 
„Reko MS Pardubice – Ve Stezkách II“ tak, jak je uvedeno v situačním výkrese, zpracovaném 
společností VK CAD s. r. o., se sídlem Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 260 01 187 s tím, 
že po provedení stavebních prací nutných pro opravu vedení plynovodu bude provedena pokládka 
krytu vozovky v ulici Ve Stezkách v celé její šíři na náklady investora. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

b) s ponecháním stávajícího vedení plynovodu v chodníku, v ulici Ve Stezkách včetně jeho odplynění 
a zaslepení. 

______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Pardubice – Studánka, rodinný dům na p.č. 160/11, 

160/12, 160/15, st. 254/2, st. 254/3 a 491“ 
 
Usnesení R/384/2013                                      (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Pardubice – Studánka, rodinný dům na p.č. 
160/11, 160/12, 160/15, st. 254/2, st. 254/3 a 491“ v rámci územního řízení tak, jak je uvedeno v situačním 
výkresu, zpracovaném Ing. Klárou Kopsovou Neumeisterovou, autorizovaným inženýrem pro pozemní 
stavby, č. autorizace 0601714, Na Hrázi 778, Pardubice, s tím že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

5. 
Zřízení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/385/2013                                      (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

zvláštní užívání místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici Studánecká, na 
stávajícím parkovišti naproti bytovému domu čp. 1568 (dle situačního výkresu), pro žadatele Jana Zelenku, 
trvalé bydliště Na Okrouhlíku 1246, 530 03 Pardubice, datum narození 31. 5. 1947 (držitele průkazu ZTP), 
v termínu od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2015.  Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k umístění letní předzahrádky 

 
Usnesení R/386/2013                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

za Městský obvod Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace chodníku pro umístění a provozování 
letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Na Drážce, před barem JOLLY JOKERS čp. 1810, pro společnost 
CASCO 21 s. r. o., se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČ 283 74 762 v termínu od 1. 5. 2013 do 
31. 10. 2013 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
______________________________________________________________________________________ 

 

8. 
Schválení účetní závěrky M ěstského obvodu Pardubice III  k 31.12.2012  

 
Usnesení R/387/2013                                      (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

účetní závěrkou Městského obvodu Pardubice III za rok 2012, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

2. ukládá 

předložení účetní závěrky Městského obvodu Pardubice III za rok 2012 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 2/2013 

______________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Informativní zpráva o inventarizaci M ěstského obvodu Pardubice III k 31.12.2012  

 
Usnesení R/388/2013                                      (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 
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10. 
1. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2013 a sociálního fondu 

 
Usnesení R/389/2013                                      (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

a) s návrhem 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 v celkové výši rozpočtu 
37.988 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

b) s návrhem 1. změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 
v celkové výši rozpočtu 383 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 2013 a 1. změnu rozpočtu 
sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 na nejbližším jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 2/2013 

______________________________________________________________________________________ 

11. 
Pořádání akce „Počítače pro seniory“ 

 
Usnesení R/390/2013                                      (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

pořádání akce „Počítače pro seniory“ ve spolupráci s místními základními školami, s předpokládanou 
cenou 2.000,- Kč za zajištění 10ti  lekcí pro každou ze základních škol. 

2. ukládá   

a) objednat zajištění organizace akce „Počítače pro seniory“ u ZŠ Dubina a ZŠ Studánka,  

b) zveřejnit informace o pořádání akce „Počítače pro seniory“. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 3/2013 

______________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené starosty 

 
Usnesení R/391/2013                                      (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

proplacení zůstatku nevyčerpané řádné dovolené za rok 2012 evidované k 31. 12. 2012 starostovi 
Městského obvodu Pardubice III v souladu s § 79 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Z: Irena Štěpánková 
T: březen 2013 

______________________________________________________________________________________ 
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13. 

Žádost Heleny Kovářové o odkoupení pozemků městem 
 
Usnesení R/392/2013                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s odkoupením pozemků pod místními komunikacemi p.p.č. 744/28 o výměře 85 m2, p.p.č. 2762/2 o výměře 
11 m2 oba k.ú. Pardubice od H.K.*  do vlastnictví Statutárního města Pardubic. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________________ 

 

14. 
Zadání veřejné zakázky na seč travnatých ploch 

 
Usnesení R/393/2013                                      (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se zadáním veřejné zakázky na služby – na seč trávníků na území MO Pardubice III v roce 2013 Službám 
města Pardubic a.s. v rozsahu 6 sečí se sběrem u 6. seče za cenu do 1 000 000 Kč bez DPH. 
______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

15. 
Rámcová smlouva se SmP na údržbu a opravy komunikací 

 
Usnesení R/394/2013                                      (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

zadání veřejné zakázky na stavební práce – údržbu komunikací na území MO Pardubice III v roce 2013 
Službám města Pardubic a.s. dle přiložené Rámcové smlouvy č. K – MO III 01/2013. 
______________________________________________________________________________________ 

16. 
Stavba Centrální osa sídliště SZ – JV, Pardubice Dubina, nabídka SmP 

 
Usnesení R/395/2013                                      (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 

 

17. 
Prodej pozemků Službám města Pardubic 

 
Usnesení R/396/2013                                     (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a bere ji na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 
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18. 
Žádost Zuzany Míčkové o nájem nebytového prostoru v areálu Hůrka 

 
Usnesení R/397/2013                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem nebytového prostoru o výměře cca 25 m2 v přízemí objektu bez čp./č.e. označ. jako č. 9 (vrata 
č. 10) stojícího na pozemku označeném jako stp.č. 3515/17 v obci a k.ú. Pardubice Z.M.* , účel nájmu - 
garáž. 
 

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

 

19. 
Žádost Jakuba Coufala o nájem nebytového prostoru v areálu Hůrka 

 

Usnesení R/398/2013                                      (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem nebytového prostoru o výměře 66,9 m2 v přízemí objektu bez čp./č.e. označ. jako č. 10 (vrata 
č. 6 a 7) stojícího na pozemku označeném jako stp.č. 3515/18 v obci a k.ú. Pardubice Jakubu Coufalovi, 
nar. 25. 7. 1981, IČ 01326783, bytem Lukavice 16, 538 21 Chrudim., účel nájmu - sklad polotovarů, 
zámečnická dílna, montáž malých ocelových konstrukcí. 
______________________________________________________________________________________ 

 

20. 
Knihovna městského obvodu Pardubice III – osvobození od poplatků 

 

Usnesení R/399/2013                                      (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a 
souhlasí  

a) s osvobozením od základního poplatku za registraci čtenářského průkazu pro děti, které se zúčastní 
projektu ,,Už jsem čtenář“ v knihovně MO Pardubice III,  

b) s prominutím sankčních poplatků za opožděně vrácené knihy v období od 1. - 31. března 2013 v rámci 
akce Březen – měsíc čtenářů, 

c) s osvobozením od základního poplatku za registraci čtenářského průkazu pro seniory v období od 30. 9. 
- 6. 10. 2013 v rámci akce Týden knihoven. 

______________________________________________________________________________________ 
 

21. 
Diskuse 

 
Usnesení R/400/2013                                      (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III 

souhlasí 

se zadáním projektové dokumentace rozšiřující stávající projekt Centrální osa sídliště SZ – JV 
Pardubice Dubina o umístění vodního prvku. 
______________________________________________________________________________________ 
  
V Pardubicích dne 21. února 2013 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


