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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 28. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
 

(28. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 22.11.2012) 
 
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. 
Dodatek č. 4 ke směrnici č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 

 
Usnesení R/337/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

dodatek č. 4 ke směrnici č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem tak, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III k 31.10. 2012 

 

Usnesení R/338/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva – Plán inventur 2012 

 

Usnesení R/339/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
_____________________________________________________________________________________ 

4. 
Informativní zpráva – Vyhodnocení soutěže 

„O nejkrásn ější květinovou výzdobu“ 
 

Usnesení R/340/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 

 

5. 
Kulturní akce M ěstského obvodu Pardubice III pro rok 2013 

 
Usnesení R/341/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 
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uskutečnit jako tradiční kulturní akce Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 „Masopustní 
tancovačka“ (předpokládaný termín únor 2013), „Slet čarodějnic“ (termín 30.4.2013), „Dětský den“ 
(termín 31.5.2013), „Studánecké posvícení“ (termín 1.9.2013), „Vítání podzimu“ (termín září 2013), 
„Strašidelná stezka“ (termín bude upřesněn), „Vánoční zpívání“ (předpokládaný termín 23.12.2013), 
„Opékání buřtů“ (3x v průběhu prázdninových měsíců), „Farmářské trhy“ (každou sobotu od dubna do 
prosince 2013), „Promenádní koncerty“ (poslední resp. předposlední čtvrtek v měsících duben, květen, 
červen a září 2013) a případně další akce. Příprava a zajištění akcí bude ve spolupráci s KC Pardubice a 
místními základními školami. 

2. ukládá  

předložit informaci o kulturních akcích MO Pardubice III pro rok 2013 na jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III.  

Z: Irena Štěpánková 
T: 12/2012 

______________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Změna zásad pro poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času 

 
Usnesení R/342/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

zásady Humanitní komise rady městského obvodu Pardubice III pro poskytování dotací z fondu kultury, 
sportu, mládeže a volného času, které jsou jako příloha nedílnou součástí tohoto unesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Veřejné osvětlení Pardubice – ulice Husova - oprava“ 

 
Usnesení R/343/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrhovanou trasou opravy veřejného osvětlení tak, jak je uvedeno 
v situačním výkrese plánované akce „Veřejné osvětlení Pardubice – ulice Husova - oprava“, zpracovaném 
společností E-dir s. r. o., se sídlem Štrosova 291, 530 03 Pardubice IČ 259 95 138 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

8. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení akce „Sportovní klub PAMAKO, Hůrka – 2. 

hřiště PADEL“ 
 
Usnesení R/344/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem stavby „Sportovní klub PAMAKO, Hůrka – 2. hřiště PADEL“ 
jak je uvedeno v situačním výkresu projektové dokumentace pro územní řízení, zpracovaném Ing. arch. 
Pavlem Mudruňkem, se sídlem Palackého 207, 533 04 Sezemice, IČ 45511888 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/345/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 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 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. 

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

 

10. 
Zřízení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/346/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

zvláštní užívání místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici Dašická, na 
stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 1755 - 1771, konkrétně před čp. 1758 (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) pro žadatele D.H.* v termínu od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2015. 
 

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

 

11. 
Vyjádření k projektované trase optického vedení akce „Optické připojení – Pardubice – V. Junkové 

506 – investor FASTPORT a. s., Pce“ 
 
Usnesení R/347/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy optického vedení, tak jak je uvedeno v situačním výkrese 
plánované akce „Optické připojení – Pardubice – V. Junkové 506 – investor FASTPORT a. s., Pce“, 
zpracované projekční kanceláří Marie Kuchařová, se sídlem Dražkovice 141, 533 33 Pardubice, IČ 162 40 
171 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

12. 
Vyjádření k projektované trase optického vedení akce „Optické připojení – Pardubice – Policie – 

Dubina čp. 946 - investor FASTPORT a. s., Pce“ 
 
Usnesení R/348/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy optického vedení, tak jak je uvedeno v situačním výkrese 
plánované akce „Optické připojení – Pardubice – Policie – Dubina čp. 946 - investor FASTPORT a. s., 
Pce“, zpracované projekční kanceláří Marie Kuchařová, se sídlem Dražkovice 141, 533 33 Pardubice, IČ 
162 40 171 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

13. 
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Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2013 
 
Usnesení R/349/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s předloženým návrhem termínů jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice 
III na rok 2013 takto: 

17. ledna 2013  RMO 

21. února                          RMO + ZMO 

21. března                        RMO 

18. dubna                         RMO + ZMO 

23. května                        RMO 

27. června                        RMO + ZMO 

 

25. července 2013   RMO 

22. srpna                           RMO 

26. září                              RMO + ZMO 

24. října                            RMO 

21. listopadu                  RMO 

19. prosince                     RMO + ZMO 

2. doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III schválit termíny jednání Rady a Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III. 

______________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Žádost CPI Retails ONE, a.s. o výpůjčku pozemků (PENNY MARKET) 

 
Usnesení R/350/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

doporučuje 

prodej části p.p.č. 2720/13 o výměře 261 m2, části p.p.č. 2720/46 o výměře 69 m2 obě k.ú. Pardubice a části 
p.p.č. 409/26 o výměře 298 m2 k.ú. Studánka společnosti CPI Retails ONE, a.s., IČ 28172051, se sídlem 
Praha 1, Václavské náměstí 1601/47za účelem zřízení sjezdu v rámci akce „PENNY MARKET Pardubice - 
odbočení z ulice Na Drážce“ s tím, že vybudovaná účelová komunikace nebude převedena do vlastnictví 
města Pardubic. 
 
Rada nepřijala souhlasné stanovisko k výpůjčce předmětných pozemků pro stavbu účelové komunikace a 
následnému převodu vybudované komunikace do vlastnictví města Pardubic vzhledem k tomu, že tato bude 
sloužit výlučně pro potřebu vjezdu do prodejny Penny Marketu. Proto nevidí důvod, aby město převzalo 
odpovědnost za její údržbu včetně zimní. 
______________________________________________________________________________________ 

 

15. 
Žádost Moniky Šeflové o nájem nebytových prostor v čp. 1013 E. Košťála 

 
Usnesení R/351/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem části nebytového prostoru o výměře 36,7 m2 v přízemí objektu čp. 1013 E. Košťála, stojícího na 
pozemku označeném jako st.p.č. 1012/1 k.ú. Studánka, obec Pardubice p. Monice Šeflové, nar. 2.5.1988, 
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IČ 87803551, bytem Stéblová 76, 533 45 Stéblová za účelem provozování nehtového studia a s podnájmem 
½ tohoto nebytového prostoru Haně Navrátilové, IČ 69167222, bytem Studánecká 1275, 530 12 Pardubice 
za účelem provozovny manikúry. 
______________________________________________________________________________________ 

 
16. 

Informativní zpráva - Projekt p řechodu pro pěší Hůrka 
 
Usnesení R/352/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a bere ji na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 

 

17. 
Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

 
Usnesení R/353/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se zněním obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle návrhu, který je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

18. 
Informativní zpráva 

Činnost Knihovny městského obvodu Pardubice III v roce 2012 
 
Usnesení R/354/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

bere na vědomí 

rozsah a formu pořádaných a plánovaných akcí v roce 2012 v rámci Knihovny městského obvodu 
Pardubice III včetně jejich financování dle důvodové zprávy. 
______________________________________________________________________________________ 

 

19. 
Projektová dokumentace na opravu krytu vozovky v ul. E. Košťála a V Zátiší 

 
Usnesení R/355/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

schvaluje 

objednání zadávací dokumentace stavby „Pardubice Dubina – rekonstrukce komunikací Erno Košťála a 
V Zátiší“ u Ing. Petra Novotného, PhD., nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice, IČ 15014886 za 
cenu 83 000 Kč bez DPH s termínem dodání 28. 2. 2013.   
______________________________________________________________________________________ 
 

20. 
Elektronizace materiálů pro činnost zastupitelů  

 

Usnesení R/356/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 
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a) změnu oběhu materiálů připravovaných pro jednání Rady městského obvodu Pardubice III na formu 
elektronického přenosu; 

b) pořízení tabletů pro členy Rady městského obvodu Pardubice III. 
______________________________________________________________________________________ 

 
21. 

Návrh peněžitého daru pro starostu Městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení R/357/2012                                     (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

vyplacení peněžitého daru pro Ing. Mgr. Vítězslava Štěpánka, starostu Městského obvodu Pardubice III za 
rok 2012 ve výši 20.000,- Kč.  
______________________________________________________________________________________ 

 

 
V Pardubicích dne 22. listopadu 2012 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


