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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ  
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě  OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 35. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II I 
(35. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo  

dne 21. května 2009) 
 
 

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.  
____________________________________________________________________________ 
 

I.    
                                                   Schválení programu jednání     

(pro 3, proti -, zdrž -) 
 

1. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Oprava přístupových 
chodníků u čp. 1549-1551 v ulici Na Drážce, Pardubice „ 

2. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Výměna písku 
v pískovištích na území Městského obvodu Pardubice III“ 

3. Vyjádření k PD „Výstavba chodníku v lokalitě Dubové návrší“ 
4. Vyjádření k PD „Rozšíření parkoviště mezi čp. 974-979 a ZŠ Dubina v ulici Erno 

Košťála, Pardubice“ 
5. Vyjádření k PD „Rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce v Pardubicích“ 
6. Vyjádření ke zvláštnímu užívání – vyhrazené parkování v ul. Bartoňova, na stávajícím 

parkovišti před čp. 843  
7. Přijetí daru – darovací smlouva 
8. Plnění rozpočtu 1Q roku 2009 
9 Dotace z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času  pro rok 2009 

10. Informativní zpráva „Nová podzimní akce Strašidelný den – strašidelná stezka“ 
11. Dar starosty ke dni matek seniorkám 
12. Vyjádření ke směně pozemku st.p.č. 761/1 v k.ú. Studánka za pozemky p.č. 2665/22 a 

část p.č. 3937 v k.ú. Pardubice 
13. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 233/63 a 233/74, p.č. 233/78 a 233/59, p.č. 233/64 a 

233/73, v k.ú. Studánka 
14. Vyjádření k záměru pronajmout nebytový prostor v přízemí budovy č.p. 983 ul. Jana 

Zajíce 
15. Vyjádření k záměru pronajmout nebytový prostor v objektu č. 9 v areálu bývalých 

kasáren Hůrka 
16. Vyjádření k záměru změny v užívání budovy č.p. 876 v ulici Bartoňova 
17. Vyjádření k záměru stavebních úprav a přístavby rodinného domu č.p. 691 v ul. Hraniční 
18. Vyjádření k prodeji částí pozemku p.č. 409/68 v k.ú. Studánka 
19. Vyjádření k nabídce společnosti International Power Opatovice, a.s., na prodej budovy 

výměníkové stanice č.p. 981 v ulici Jana Zajíce 
20. Vyjádření ke zvláštnímu užívání – vyhrazené parkování v ul. Erno Košťála, na stávajícím 

parkovišti u čp. 1014 
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21. Vyjádření ke zvláštnímu užívání – vyhrazené parkování v ul. Erno Košťála, na stávajícím 
parkovišti před čp. 958 

22. Změna organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice III. 
23. Změna směrnice Pravidla o poskytování informací, přijímání a vyřizování petic a 

stížností 
24. Návrh smlouvy servis klimatizačního zařízení 
25. Novela obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku 
26. Vyjádření k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domu č.p. 205 v ul. Tichá 
27. Vyjádření ke stavbě skladu nářadí a venkovního bazénu na pozemku p.č. 136/6 v k.ú. 

Studánka 
28. Diskuse 

 
 

1. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Oprava přístupových 

chodníků u čp. 1549 – 1551 v ulici Na Drážce, Pardubice“ 
 

Usnesení 493 R/2009                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) v souladu se zadávacím řádem veřejných a dalších zakázek Městského obvodu Pardubice 
III po porovnání podaných cenových nabídek od stavebních společností ve věci realizace 
zakázky: „Oprava přístupových chodníků u čp. 1549 – 1551 v ulici Na Drážce, 
Pardubice“ rozhodla, že nejvýhodnější cenovou nabídku podala společnost BAUSET CZ 
a.s., se sídlem Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČ: 63217139,  
s nabídkovou cenou  2.214.811,- Kč (včetně 5 % rezervy a DPH 19 %), 

b) ukládá financovat tuto akci z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009, 
ze závazného ukazatele 4.4. Oprava chodníků v ulici Na Drážce u čp. 1549 – 1551,  

c) ukládá uzavřít s příslušnou firmou společností smlouvu o dílo. 
         Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 

             Termín: červen 2009 
______________________________________________________________________________ 

 
2. 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Výměna písku 
v pískovištích na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2009“ 

 
Usnesení 494 R/2009                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) v souladu se zadávací řádem veřejných a dalších zakázek Městského obvodu Pardubice 
III po porovnání podaných cenových nabídek od stavebních společností ve věci realizace 
zakázky „Výměna písku v pískovištích na území Městské obvodu Pardubice III v roce 
2009“ rozhodla, že nejvýhodnější cenovou nabídku podala společnost Služby města 
Pardubic a .s., se sídlem Hůrka 1803,  530 02 Pardubice, IČ: 25262572 s nabídkovou 
cenou 246.995,60 Kč (včetně 5 % rezerva a DPH 19 %), 

b) ukládá financovat tuto akci z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 
z kapitoly 3.2. Péče o veřejná prostranství, 

c) ukládá uzavřít s příslušnou společností smlouvu o dílo. 
Zodpovídá: Ing.Lenka Vacinová  

      Termín: červen 2009 
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______________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Výstavba chodníku  

v lokalit ě Dubové návrší v Pardubicích“ 
 

Usnesení 495 R/2009                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s navrženou 
projektovou dokumentací (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro 
vydání stavebního povolení na akci „Výstavba chodníku v lokalitě Dubové návrší v Pardubicích“ 
společnosti  PRODIN a. s.,  se  sídlem  Jiráskova 169, 530  02  Pardubice, IČ 25292161 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 

 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Rozšíření parkoviště mezi     bytovým 

domem čp. 974 – 979 a ZŠ Dubina v ul. Erno Košťála“  
 

Usnesení 496 R/2009                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s navrženou 
projektovou dokumentací (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro 
vydání stavebního povolení na akci „Rozšíření parkoviště mezi bytovým domem čp. 974 – 979    
a ZŠ Dubina v ul. Erno Košťála“ společnosti  PRODIN a. s.,  se  sídlem  Jiráskova 169, 530  02  
Pardubice, IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Rozšíření parkoviště podél místní 

komunikace v ulici   Na Drážce, od ul. Studánecká po ul. Bezdíčkova    v Pardubicích“ 
 

Usnesení 497 R/2009                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s navrženou 
projektovou dokumentací (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro 
vydání stavebního povolení na akci „Rozšíření parkoviště podél místní komunikace v ulici Na 
Drážce, od ul. Studánecká po ul. Bezdíčkova v Pardubicích“ společnosti  PRODIN a. s., se  
sídlem  Jiráskova 169, 530  02  Pardubice, IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 

 

6. 
Zřízení vyhrazeného parkování  

 
Usnesení 498 R/2009                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace 
parkoviště pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici Bartoňova, na stávajícím 
parkovišti u bytového domu čp. 842 - 845, konkrétně u čp. 843 (situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení) pro MUDr. H.V.* v termínu od 1. 6. 2009 do 31.12. 2011. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
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______________________________________________________________________________ 

 
7. 

Přijetí daru - darovací smlouva 
 

Usnesení 499 R/2009                                  (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III  

a) s o u h l a s í s přijetím daru 8.000,- od dárce MUDr. Hany Vilímové, L. Malé 656, 
Pardubice 530 12, IČ 481 53 184. 

b) s c h v a l u j e  darovací smlouvu s MUDr. Hanou Vilímovou, která je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

______________________________________________________________________________ 
 

9. 
Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času  

pro rok 2009 
 

Usnesení 500 R/2009                                  (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III  schvaluje poskytnutí dotace dle žádostí č. 28/2009   
Sboru dobrovolných hasičů Pardubice – Slovany na „Vybavení pro požární sport“ ve výši 
10.000,- Kč  a   ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí schválené dotace.  

.       Termín: 6/2009 
       Zodpovídá: Ing. Irena Štěpánková 

______________________________________________________________________________ 
 

11. 
Dar starosty ke dni matek seniorkám 

  
Usnesení 501 R/2009                                  (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III s c h v a l u j e dárek pro spoluobčanky organizované 
v seniorcentrech, v počtu cca 200 seniorek v maximální výši 4.000,- Kč hrazené ze závazného 
ukazatele „životní jubilea občanů“. 
______________________________________________________________________________ 
 

12. 
Vyjádření ke směně pozemku st.p.č. 761/1 v k.ú. Studánka  
za pozemky p.č. 2665/22 a část p.č. 3937 v k.ú. Pardubice 

 
 
Usnesení 502 R/2009                                  (pro 3, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III nemá námitky či připomínky ke směně pozemku st.p.č. 
761/1 o výměře 161 m2 v k.ú. Studánka v majetku Statutárního města Pardubice, za pozemky p.č. 
2665/22 o výměře 11 m2 a část p.č. o výměře 190 m2 v k.ú. Pardubice, které jsou v majetku 
společnosti International Power Opatovice, a.s., IČ 45534292, se sídlem Opatovice nad Labem, 
Pardubice. 
______________________________________________________________________________ 
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13. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemků p.č. 233/63 a 233/74, p.č. 233/78 a 233/59, 

p.č. 233/64 a 233/73 v k.ú. Studánka 
 

Usnesení 503 R/2009                                  (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí:  

a) s prodejem pozemků p.č. 233/63 o výměře 8 m2 a p.č. 233/74 o výměře 16 m2 v k.ú. 
Studánka, žadatelům panu J.L.* a J.L.*; 

b) s prodejem pozemků p.č. 233/78 o výměře 12 m2 a p.č. 233/59 o výměře 9 m2 v k.ú. 
Studánka, žadatelům panu P.E.* a Š. E*; 

c) s prodejem pozemků p.č. 233/64 o výměře 8 m2 a p.č. 233/73 o výměře 15 m2 v k.ú. 
Studánka, žadatelům panu B.M.* 

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

 

14. 
Vyjádření k záměru pronajmout nebytový prostor   

v přízemí objektu č.p. 983 v ul. Jana Zajíce 
 

Usnesení 504 R/2009                                  (pro 3, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III nemá námitky či připomínky k záměru pronajmout 
nově vytvořený nebytový prostor o výměře cca 15 m2 v přízemí objektu čp. 983 na stp.č. 972 k.ú. 
Studánka, ul. J. Zajíce společnosti International Power Opatovice, a.s., IČ 45534292, za účelem 
umístění a obsluhy technologického zařízení. 
______________________________________________________________________________ 

 
15. 

Vyjádření k záměru pronajmout nebytový prostor č. 9  
v areálu bývalých kasáren Hůrka 

 
 
Usnesení 505 R/2009                                  (pro 3, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III nemá námitky či připomínky k záměru uzavřít  smlouvu    
o nájmu nebytových prostor o výměře 137 m2 v objektu č. 9 na pozemku st.p.č. 3515/17 
v katastrálním území Pardubice (vrata číslo 24 až 27), v areálu bývalých kasáren Hůrka č.p. 
1823, s nájemcem Markem Landsmanem, IČ 72962038, účel nájmu – sklad movitých věcí, 
pokud bude v souladu se záměrem firmy EUBE a.s. 
______________________________________________________________________________ 

 
17. 

Vyjádření k záměru pronajmout nebytový prostor č. 9  
v areálu bývalých kasáren Hůrka 

 
Usnesení 506 R/2009                                  (pro 3, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se záměrem stavebních úprav a přístavby 
rodinného domu č.p. 691 na st.p.č. 2202 v k.ú. Pardubice. Souhlas je vydán pro účely vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení k navrhovanému záměru.  
______________________________________________________________________________ 
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18. 
Vyjádření k žádostem o prodej částí pozemku p.č. 409/68 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení 507 R/2009                                  (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí: 

a) s prodejem části pozemku p.č. 409/68 o výměře 11m2 v k.ú. Studánka, I.M.*; 
b) části pozemku p.č. 409/68 o výměře 14m2 v k.ú. Studánka, V.C.* a A.C.*; 
c) části pozemku p.č. 409/68 o výměře 17m2 v k.ú. Studánka, P.P.*; 
d) části pozemku p.č. 409/68 o výměře 17m2 v k.ú. Studánka, J.H.* a S.P.*; 
e) části pozemku p.č. 409/68 o výměře 18m2 v k.ú. Studánka, J.T.*; 
f) části pozemku p.č. 409/68 o výměře 18m2 v k.ú. Studánka, L.S.* a Z.S.*; 
g) části pozemku p.č. 409/68 o výměře 14m2 v k.ú. Studánka, V.C.* a A.C.* 
 

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

19. 
Vyjádření k nabídce společnosti International Power Opatovice, a.s., na prodej budovy 

výměníkové stanice č.p. 981 v ul. Jana Zajíce 
 
 
Usnesení 508 R/2009                                  (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá námitky či připomínky k nabídce společnosti 
International Power Opatovice, a.s., IČ 45534292, na prodej budovy výměníkové stanice č.p. 981 
na st.p.č. 919 v k.ú. Studánka, v ulici Jana Zajíce. 
______________________________________________________________________________ 
 

20. 
Zřízení vyhrazeného parkování  

 
Usnesení 509 R/2009                                  (pro 3, proti -, zdrž. 1) 
 
 
Mgr. Markéta Tauberová vystoupila v rozpravě k tomuto bodu a uvedla, že má k věci zřízení 
vyhrazeného parkování osobní zájem, a proto dle zákona č. 159/2000. Sb., o střetu zájmů se 
hlasování o tomto bodu zdržuje. 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace 
parkoviště pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici Erno Košťála, na stávajícím 
parkovišti u bytového domu čp. 1013 - 1014, konkrétně u čp. 1014 (situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení) pro E.J.* v termínu od 1. 6. 2009 do 31. 12. 2011. 

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

 

 
 
 
 
 



 

35. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 21. 5. 2009  Strana 7 (celkem 8)  
 

21. 
Zřízení vyhrazeného parkování  

 
Usnesení 510 R/2009                                  (pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace 
parkoviště pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici Erno Košťála, na stávajícím 
parkovišti před bytovým domem čp. 957 - 958, konkrétně před čp. 958 (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) pro J.K.* v termínu od 1. 6. 2009 do 31.12. 2011. 

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

 

22. 
Novela Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice III   

 
Usnesení 511 R/2009                                  (pro 4, proti -, zdrž. -)  
 
Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje novelu Organizačního řádu Úřadu městského 
obvodu Pardubice III s účinností od 1. června 2009, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________ 
 

23. 
Novela vnitřního předpisu č. 1-1/2009 Pravidla pro poskytování informací a pro přijímání,  

vyřizování petic a stížností 
   

Usnesení 512 R/2009                                  (pro 4, proti -, zdrž. -)  
 
Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje novelu vnitřního předpisu                             
Městského obvodu Pardubice III č. 1-1 /2009: Pravidla pro poskytování informací, přijímání a 
vyřizování petic a stížností s účinností od 1. června 2009, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
______________________________________________________________________________ 

 
24. 

Schválení rámcové smlouvy – servis klimatizačního zařízení   
 
Usnesení 513 R/2009                                  (pro 4, proti -, zdrž. -)  
 
Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje rámcovou smlouvu „Servis klimatizačního 
zařízení“ na dobu určitou, a to do roku 2013 se společností ELKLIMA s.r.o., se sídlem Češkova 
1740, Pardubice, 530 02; IČ: 150 505 21, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________ 
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25. 
Novela Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006, o veřejném pořádku  

Statutárního města Pardubice 
 
Usnesení 514 R/2009                                  (pro 4, proti -, zdrž. -)  
 
Rada městského obvodu Pardubice III  bere na vědomí   novelu Obecně závazné vyhlášky          
č. 13/2006, o veřejném pořádku ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 a č. 3/2009 
Statutárního města Pardubice, která je  nedílnou součástí tohoto usnesení bez připomínek. 
______________________________________________________________________________ 

 
26. 

Vyjádření k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domku č.p. 205 v ul. Tichá, k.ú. 
Studánka 

Usnesení 515 R/2009                                  (pro 4, proti -, zdrž. -)  
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se záměrem stavebních úprav a přístavby 
rodinného dmu č.p. 205 na st.p.č. 189 v k.ú. Pardubice. Souhlas je vydán pro účely vydání 
územního rozhodnutí, rozhodnutí o povolení výjimky a stavebního povolení k navrhovanému 
záměru. 
______________________________________________________________________________ 

 
27. 

Vyjádření ke stavbě skladu nářadí a venkovního bazénu na pozemku 
p.č. 136/6 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení 516 R/2009                                  (pro 4, proti -, zdrž. -)  
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se záměrem stavby skladu zahradního nářadí        
o velikosti 3,3 m x 2,3 m a venkovního bazénu o velikosti 3,5 m a 6,5 m na pozemku p.č. 136/6 
v k.ú. Studánka a zároveň souhlasí s projednáním věci ve zjednodušeném územním řízení. 

 
______________________________________________________________________________ 

 
 

V Pardubicích dne  25. května 2009. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  ( kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


