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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 47. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
 

(47. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 17.4.2014) 
 

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/576/2014                                          (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, ulici Erno Košťála čp. 990, před provozovnou herny, 
v termínu od 1. 5. 2014 – 30. 9. 2014, pro společnost Dynamic Gastro a. s. se sídlem Jičín, Kollárova 41, 
PSČ 506 01, IČ 275 28 979 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů“. 
______________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Vyjádření k umístění letní předzahrádky 

 
Usnesení R/577/2014                                          (rozprava: 1; 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. 2014 – 31.10. 2014 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Nový chodník k zadním vstupům bytového domu 

čp. 1546 – 1548, ulice Bezdíčkova, Pardubice“ 
 
Usnesení R/578/2014                                          (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Nový chodník k zadním vstupům bytového 
domu čp. 1546 – 1548, ulice Bezdíčkova, Pardubice“ ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, jejíž 
projektovou dokumentaci zpracovala společnost HMP top s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ 275 
02 180 s tím, že navržený chodník bude po celé délce rozšířen o 0,30 m a ostré zlomy budou upraveny do 
mírnějších oblouků (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení). Dále budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________________ 
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4. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 3. 2014 

 
Usnesení R/579/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 3. 2014. 
______________________________________________________________________________________ 
 

5. 

1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2014 
 

Usnesení R/580/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. b e r e  n a  v ě d o m í    

návrh 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2014 v celkové výši rozpočtu 
35.799,9 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

2. u k l á d á   

předložit 1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2014 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 4/2014 

___________________________________________________________________________________ 
 

6. 

1. změna rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III roku 2014 
 

Usnesení R/581/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

3. b e r e  n a  v ě d o m í    

návrh 1. změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2014 v celkové výši 
rozpočtu 376 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, 

4. u k l á d á   

předložit 1. změnu rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2014 na 
nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 4/2014 

____________________________________________________________________________________ 

7. 

Jmenování likvidační komise 
 
Usnesení R/582/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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1. jmenuje 

jednorázovou likvidační komisi v následujícím složení: 

Předseda komise: 
Ing. Jaroslav Cihlo místostarosta Městského obvodu Pardubice III 
Členové komise: 
JUDr. Ludmila Knotková tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice III 
Ing. Irena Štěpánková  vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí 
Miluše Pětioká        sam. odborný referent odboru dopravy a životního prostředí 
Zina Mejzlíková   sam. odborný referent odboru ekonomického a vnitřních věcí 
Tajemník komise: 
Milena Rajnetová  sam. odborný referent odboru ekonomického a vnitřních věcí 

2. ukládá 

předložit návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Radě městského 
obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: JUDr. Ludmila Knotková 
T:  2014 

_________________________________________________________________________________ 
 

8. 

Žádost o vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III ke konání  
noční produkce po 22. hodině 

 
Usnesení R/583/2014                                          (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

povoluje 

konání hudební produkce v době konání akce „Slet čarodějnic“ dne 30. 4. 2014 na veřejném prostranství 
centrálního parku Dubina od 22:00 do 0:30 hodin (1. 5. 2014), pořádané Kulturním centrem Pardubice, se 
sídlem náměstí Republiky 1, Pardubice, IČ 00085286, zastoupeným Mgr. Romanou Vojířovou, ředitelkou 
Kulturního centra Pardubice. 
____________________________________________________________________________________ 

9. 

Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Vinotéka - bistro“ v ulici Dubinská 
 
Usnesení R/584/2014                                         (rozprava: 5; hlasování: pro 3, proti 1, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Vinotéka - bistro“ v ulici Dubinská u rodinného 
domu čp. 1044 v rámci společného územního a stavebního řízení tak, jak je uvedeno v situačním výkresu 
projektové dokumentace, zpracovaném Ing. arch. Milanou Šnajdrovou, autorizovaným architektem, č. 
autorizace 00852, s tím že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

10. 

Žádost Petra Horčice o směnu pozemků u Hramatu 
 
Usnesení R/585/2014                                         (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

navrhuje  

prodej pozemku p.p.č. 790/3 o výměře 44 m2 k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice, 
IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice Petru Horčicovi, nar. 15.8.1954, trvale bytem Ke 
Splávku 141, Pardubice.  
______________________________________________________________________________________ 

 

11. 

Žádost společnosti VARASYN o změnu nájemce a kupujícího 
 
Usnesení R/586/2014                                         (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) se změnou nájemce části p.p.č. 831/3 o výměře 5 m2 k.ú. Pardubice ze Stanislava Řeháčka, nar. 
14.10.1960, trvale bytem Krasnice 28, Přelouč na společnost VARASYN s.r.o., IČ 28853199, se sídlem 
Pardubice, K Blahobytu 209, 

b) změnou kupujícího části p.p.č. 831/3 o výměře cca 5 m2 k.ú. Pardubice ze Stanislava Řeháčka, nar. 
14.10.1960, trvale bytem Krasnice 28, Přelouč na společnost VARASYN s.r.o., IČ 28853199, se sídlem 
Pardubice, K Blahobytu 209. 

______________________________________________________________________________________ 
 

12. 

Nájem pozemku v areálu Hůrka společnosti GO AGENCY 
 

Usnesení R/587/2014                                         (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem části pozemku p.p.č. 4074/1 o výměře 20 m2 k.ú. Pardubice společnost GO AGENCY s.r.o., IČ 
28775431, se sídlem Pardubice – Pardubičky, Národních hrdinů 121 za účelem parkování nákladního 
automobilu a vleku. 
______________________________________________________________________________________ 

 

13. 

Žádost o zrušení předkupního práva pozemků na Hůrkách 
 
Usnesení R/588/2014                                         (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se zrušením předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., které je vloženo v katastru 
nemovitostí u pozemků p.p.č. 1128/15 o výměře 1836 m2, p.p.č. 1128/16 o výměře 679 m2 k.ú. Pardubice 
ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice.  
______________________________________________________________________________________ 
 

14. 

Žádost společnosti M – STAV CZ o prodej pozemků 
 
Usnesení R/589/2014                                         (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

s prodejem pozemku části p.p.č. 1136/2 o výměře cca 284 m2 k.ú. Pardubice společnosti M – STAV CZ 
s.r.o., IČ 27557235, se sídlem Husova 1805, Bílé předměstí, Pardubice za účelem scelení pozemků  
______________________________________________________________________________________ 

 

16. 

Vyjádření k projektované trase optického vedení akce „Metropolitní optická síť (Na 
Okrouhlíku, Husova, Pardubičky, Holandská)“ 

 
Usnesení R/590/2014                                         (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy optického vedení na svém území, tak jak je uvedeno 
v situačním výkrese plánované akce „Metropolitní optická síť (Na Okrouhlíku, Husova, Pardubičky, 
Holandská)“, zpracované společností astalon, s.r.o., se sídlem Hůrka 54, 530 02 Pardubice, IČ 27542009 s 
tím, že uložení vedení pod místními komunikacemi (vozovkami a chodníky) bude provedeno protlakem. 
Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

17. 

Novela obecně závazné vyhlášky města o veřejném pořádku 
 

Usnesení R/591/2014                                         (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 13/2006, o 
veřejném pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

2. schvaluje 

rozšíření přílohy č. 5 obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku s vymezením zákazu požívání 
alkoholu na veřejných prostranstvích – lokalita č. 6 o ulici K Pardubičkám, vyznačená v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

______________________________________________________________________________________ 
 

18. 

Žádost o prodloužení spojů MHD pro seniory 
 

Usnesení R/592/2014                                         (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

u k l á d á   

požádat Dopravní podnik města Pardubic a.s. o zajištění obslužnosti penzionů pro seniory v ulici Erno 
Košťála a v Blahoutově ul. do centra sídliště Dubina a zpět.  

       Z: Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek  
T: 05/2014 

______________________________________________________________________________________ 
 

19. 

Žádost o nájem pozemku městem 
 

Usnesení R/593/2014                                         (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í   

s nájmem pozemku p.p.č. 409/126 k.ú. Studánka o výměře 4 893 m2 od manželů Josefa Homoláče, nar.  
17.4.1947 a Aleny Homoláčové, nar. 14.4.1946, oba trvale bytem V Zátiší 1069, Pardubice, Ing. Bohumíra 
Stojana, nar. 16.10.1949, trvale bytem V Zátiší 1058, Pardubice a Ing. Jany Pospíšilové, nar. 12.9.1966, 
trvale bytem V Zátiší 1060, Pardubice za nájemné 2 000 Kč ročně. 
______________________________________________________________________________________ 

 

20. 

Oprava ploch u garáží v ulici Věry Junkové 
 

Usnesení R/594/2014                                         (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. s o u h l a s í   

s podáním žádosti o stavební povolení na opravu ploch u garáží v ul. Věry Junkové 

2 .  u k l á d á  

provést poptávkové řízení na stavbu oprava ploch u garáží v ul. Věry Junkové 

       Z: Ing. Luboš Tušl  
T: 06/2014 

______________________________________________________________________________________ 
 

21. 

Oprava chodníku u čp. 983 v ul. Jana Zajíce 
 

Usnesení R/595/2014                                         (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e   

zadání opravy chodníku u čp. 983 v ul. Jana Zajíce společnosti Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 
4 – Chodov, IČ 26271303 za cenu 183 858 Kč. 
______________________________________________________________________________________ 

 

V Pardubicích dne 17. dubna 2014 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


