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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 3. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(3. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 13.1.2011) 

 
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. 
 
______________________________________________________________________________ 

 

1. 
Změna ve složení humanitní komise Rady městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/30/2011                                                               (pro 4, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

jmenuje 

a) předsedkyní humanitní komise MUDr. Drahomíru Peřinovou, 

b) členem humanitní komise Mgr. Ivanu Nejedlou. 
______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Stanovení harmonogramu přesunu informativního měřiče na území  

Městského obvodu Pardubice III pro rok 2011 
 

Usnesení R/31/2011                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

pro rok 2011 přesun informativního měřiče rychlosti mezi 4 měřícími místy na území Městského 
obvodu Pardubice III v intervalu 3 týdnů. 
_____________________________________________________________________________ 

 
3. 

Vyjádření k žádosti o bezúplatný převod pozemku st.p.č. 716, v k.ú. Studánka 
 
Usnesení R/32/2011                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemku st.p.č. 716 o výměře 2636 m2, v k.ú. Studánka, Stavebnímu bytovému 
družstvu Družba Pardubice, IČ 00044997, se sídlem Jiřího Potůčka 259, Pardubice, a to za cenu 
obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase.  
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______________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 233/58 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení R/33/2011                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemku p.č. 233/58 o výměře 41 m2 v k.ú. Studánka, paní H.N.* a panu J.N.*, a to 
za cenu obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase.  

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

 

5. 
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/34/2011                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

1. souhlasí 

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 Adrianě Bidmonové, nar. 4.7.1970, bytem Na 
Drážce 1568, 530 03 Pardubice, IČ 87481642. Podnikatelský záměr - prodej pečiva, chleba, 
cukrářských výrobků (dorty, zákusky) a doplňkového sortimentu. (široký sortiment výrobků 
včetně výrobků s umělým sladidlem a výrobků pro bezlepkovou dietu). 

______________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k záměru pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka č.p. 1823 

 
Usnesení R/35/2011                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

se záměrem pronajmout nebytový prostor (sklad) o výměře 31,6 m2 (vrata č. 5)  v objektu č. 9 
stojícím na pozemku označeném jako stp.č. 3515/17 k.ú. Pardubice v areálu Hůrka čp. 1823,  
panu Michalu Švábovi, nar. 16.2.1975, bytem Hradčanská 348, 530 06 Pardubice, IČ 73816493, 
účel nájmu – sklad materiálu. 
______________________________________________________________________________ 
 

8. 
Informativní zpráva   

plnění a čerpání rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III  k 31.12.2010 
 

Usnesení R/36/2011                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 
 

9. 
Návrh Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2011 - 2014 

 
Usnesení R/37/2011                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2011 – 2014,  

2. doporučuje 

Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice III schválit Program rozvoje Městského obvodu 
Pardubice III, 

3. ukládá 

vyhodnotit plnění Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro 2007 – 2010 za rok 
2010 a předložit na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

        Zodpovídá: tajemník úřadu  
        Termín: 21. 4. 2011 

______________________________________________________________________________ 
 

10. 
Zpravodaj M ěstského obvodu Pardubice III v roce 2011 

 
Usnesení R/38/2011                                                               (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 2011, 

b) zadávání zpracování a tisku u firmy DTP Studio Ing. Formanová, se sídlem Bratranců 
Veverkových 566, 530 02 Pardubice, IČ: 65671481 pro rok 2011, 

c) zadávání roznášky u firmy FERDA – česká reklamní počta, se sídlem Dvorská 648, 500 30 
Hradec Králové 15, IČ: 11012773 pro rok 2011. 

______________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku zahrádky „Na Haldě“ 

 
Usnesení R/39/2011                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem části pozemku p.č. 2988/1 o výměře 27 m2 v k.ú. Pardubice, J.V.*, a to za cenu 
obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
 



3. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 13.1.2011  Strana 4 (celkem 5)  
 

12. 
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Usnesení R/40/2011                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a 

bere na vědomí  

výroční zprávu o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.  
______________________________________________________________________________ 

 
13. 

Vyjádření k záměru pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka č.p. 1823 
 
Usnesení R/41/2011                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

a) se záměrem pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 105 m2 v objektu č. 12 stojícím 
na pozemku označeném jako stp.č. 3515/22 k.ú. Pardubice v areálu býv. kasáren Hůrka      
čp. 1823 (vrata č. 7 až 9), panu Robertu Habětínkovi, nar. 3.2.1970, bytem J. Jabůrkové 216, 
530 09 Pardubice, IČ 48184021, účel nájmu garáže pro nákladní automobily.  

b) se záměrem pronajmout nebytový prostor o celkové výměře 68,45 m2 v objektu č. 13 stojícím 
na pozemku označeném jako stp.č. 3515/11 k.ú. Pardubice v areálu býv. kasáren Hůrka      
čp. 1823, panu Robertu Habětínkovi, nar. 3.2.1970, bytem J. Jabůrkové 216, 530 09 
Pardubice, IČ 48184021, účel nájmu kancelář se sociálním zázemím (šatna, umývárna, WC) 
k výše uvedeným garážím.  

______________________________________________________________________________ 
 

14. 
Vyjádření k žádostem o prodej části pozemku p.č. 2988/1 v k.ú. Pardubice  

 
Níže navržené usnesení nebylo přijato                        (pro -, proti 5, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu  

souhlasí 

s prodejem části pozemku p.č. 2988/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Pardubice, panu I.M.*, a to za cenu 
obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase. 

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

 
16. 

Informativní zpráva o inventarizaci pohledávek 
 

Usnesení R/42/2011                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 
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17. 
Informativní zpráva o spolupráci s Městskou policií 

 

Usnesení R/43/2011                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere  

na vědomí zprávu o dosavadní spolupráci s Městskou policií na území Městského obvodu 
Pardubice III, 

2. ukládá 

a) předložit tuto zprávu k informaci členům Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 

b) iniciovat přítomnost ředitele Městské policie Ing. Petra Kvaše na jednání zastupitelstva 
dne 27. ledna 2011 k diskusi o úkolech Městské policie na území obvodu. 

Z: JUDr. Ludmila Knotková, tajemník úřadu 
T: 27. 1. 2011 

______________________________________________________________________________ 
 

18. 
Informativní zpráva – nabídka zpracování studie vybraných lokalit s vazbou na dotační 

tituly na území Městského obvodu Pardubice III  
 
Usnesení R/44/2011                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí a 
pověřuje starostu dalším jednáním o možnosti zpracování studie s vazbou na dotační tituly, 
pokud jde o areály základních a mateřských škol na území obvodu a drobné vegetační úpravy 
lesoparku. 
______________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne 13. ledna 2011 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


