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U S N E S E N Í 
ze 45. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 11. června 2018 od 9:00 hod 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 

Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Václav Shejbal, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni:  Ing. Aleš Vavřička 
_________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2017 

 

Usnesení R/530/2018                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. bere na vědomí 

návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III a účetní závěrku Městského obvodu Pardubice 
III za rok 2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III a účetní závěrku Městského obvodu Pardubice 
III za rok 2017 ke schválení Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III, 

3. doporučuje  

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III schválit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III, 
účetní závěrku Městského obvodu Pardubice III a souhlasit s celoročním hospodařením Městského 
obvodu Pardubice III za rok 2017, a to bez výhrad. 

Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: červen 2018 

_________________________________________________________________________________ 
 

2. 
2. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2018 

 

Usnesení R/531/2018                                                 (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí         

s návrhem 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2018 v celkové výši rozpočtu 
47.237 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 3/2018, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2018 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

_________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva o pořádání kulturních akcí 

 

Usnesení R/532/2018                                                 (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 
informativní zprávu o stavu příprav kulturních akcí MO Pardubice III. 
_________________________________________________________________________________________ 
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4. 
Vyjádření k umístění reklamního banneru – kulturní akce městského obvodu 

 

Usnesení R/533/2018                                                 (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

za Městský obvod Pardubice III s umístěním vlastního reklamního banneru na zábradlí ochozové rampy 
v Pardubicích, v ulici Jana Zajíce 983 u úřadu městského obvodu (situace umístění banneru je součástí 
usnesení).  
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Jmenování likvidační komise 

 

Usnesení R/534/2018                                                 (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. jmenuje 

jednorázovou likvidační komisi v následujícím složení: 

Předseda komise: 
  Ing. Jaroslav Cihlo člen zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III  

(náhradníkem předsedy komise jmenován Václav Shejbal) 
Členové komise: 
JUDr. Ludmila Knotková tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice III 
Ing. Irena Štěpánková  vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí 
Ing. Monika Šimůnková 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:  11/2018 

   ________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Pořádání „Letního kina na Dubině“ 

 

Usnesení R/535/2018                                                 (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

pořádání kulturní akce „Letní kino na Dubině“ v prostorách areálu ZŠ Dubina max. osmkrát v období červenec 
až srpen 2018.  
_________________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Novela obecně závazné vyhlášky města o veřejném pořádku 

 
Usnesení R/536/2018                                                 (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 13/2006, o veřejném 
pořádku, ve znění pozdějších OZV, včetně návrhu rozšíření přílohy č. 9 této závazné vyhlášky, pokud jde o 
vymezení tradičních akcí, při nichž je doba nočního klidu vymezena od 0,00 hod do 6,00 hod následujícího 
dne: v době konání akce „Letní kino na Dubině“ v měsících červenec až srpen.  

 ________________________________________________________________________________________ 

8.  
Informativní zpráva – zákon o střetu zájmů 

 

Usnesení R/537/2018                                                 (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o povinnostech vyplývajících ze zákona o střetu zájmů. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

9.  
Vyjádření k žádosti společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. o výpůjčku pozemků za účelem 

provozování stávajících zastávkových přístřešků MHD 
 
Usnesení R/538/2018                                                 (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s výpůjčkou části pozemku parc. č. 824 v katastrálním území Pardubice o výměře 7,5 m2 za účelem 
provozování stávajícího zastávkového přístřešku MHD bez reklamních ploch a se stánkem trafiky 
na zastávce Slovany - Dašická DC. 

b) s výpůjčkou části pozemku parc. č. 409/20 v katastrálním území Studánka o výměře 12,5 m2 za účelem 
provozování stávajícího zastávkového přístřešku MHD s reklamními plochami a se stánkem trafiky na 
zastávce Dubina sever DC. 

c) s výpůjčkou části pozemku parc. č. 2981/24 v katastrálním území Pardubice o výměře 7,5 m2 za účelem 
provozování stávajícího zastávkového přístřešku MHD s reklamními plochami na zastávce Na Drážce DC. 

________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření k žádosti Zlaty Pagáčové o pronájem prostor v budově čp. 826 v ul. Bartoňova 

 

Usnesení R/539/2018                                                 (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem prostor o výměře 78 m2 nacházejících se v přízemí budovy čp. 826 Bartoňova ulice stojící na 
pozemku stav. parc. č. 734 v katastrálním území Studánka Zlatě Pagáčové, IČ: 01798626, se sídlem Bartoňova 
941, 530 12 Pardubice pro účel nájmu – učebny k výuce jazyků, mimoškolnímu vzdělávání, pořádání kurzů, 
školení, přednášek, organizování sportovní činnosti. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

11.  
Zadání zpracování studie „Regenerace prostoru před čp. 601 - 606 v ulici Bartoňova,  

před čp. 607 - 612 v ulici Blahoutova, před a za čp. 613 - 620 v ulici Lidmily Malé“  
 

Usnesení R/540/2018                                                 (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  
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a) v souladu s čl. IV odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 včetně dodatku č. 4 Městského obvodu Pardubice III - 
Zadávací řád veřejných zakázek zadání zpracování studie „Regenerace prostoru před čp. 601 - 606 v ulici 
Bartoňova, před čp. 607 - 612 v ulici Blahoutova, před a za čp. 613 - 620 v ulici Lidmily Malé“ za cenu 55 
297 Kč včetně DPH 21 % společnosti PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161, 

b) uzavření smlouvy o dílo podle písm. a), která je přílohou tohoto usnesení.  
 _________________________________________________________________________________________ 

 

12.  
Zadání zpracování studie „Regenerace prostoru před čp. 621 - 623 v ulici Blahoutova, 

před čp. 624 - 628 v ulici Blahoutova a před čp. 629 - 632 v ulici Jana Zajíce“ 
 

Usnesení R/541/2018                                                 (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

a) v souladu s čl. IV odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 včetně dodatku č. 4 Městského obvodu Pardubice III - 
Zadávací řád veřejných zakázek zadání zpracování studie „Regenerace prostoru před čp. 621 - 623 v ulici 
Blahoutova, před čp. 624 - 628 v ulici Blahoutova a před čp. 629 - 632 v ulici Jana Zajíce“ za cenu 50 699 
Kč včetně DPH 21 % společnosti PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161, 

b)  uzavření smlouvy o dílo podle písm. a), která je přílohou tohoto usnesení.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

13.  
Pověření starosty k uzavírání darovacích smluv na přijetí finančních darů  

od fyzických osob za účelem výsadby dřevin a další zeleně 
 
Usnesení R/542/2018                                                 (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

pověřuje  

starostu Městského obvodu Pardubice III uzavíráním darovacích smluv, jejichž předmětem je přijetí 
finančního daru od fyzických osob určeného na pořízení, vysazení popř. i na následnou údržbu dřevin a další 
zeleně, vysazovaných na pozemky v majetku statutárního města Pardubice na plochách zařazených do 
pasportu veřejné zeleně na území Městského obvodu Pardubice III, a to v maximální výši 15 tis Kč za jeden 
právní úkon.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

14.  
Instalace „knihobudky“ 

 

Usnesení R/543/2018                                                 (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

pořízení a instalaci knihobudky na pozemku Města Pardubice - parc. č. 851/12 v k.ú. Studánka dle nabídky 
z 28. února 2018 v hodnotě 11 tis Kč včetně DPH + montáž do 4 tis Kč včetně DPH. 

    T: 8/2018 
          Z: Ing. Vacinová 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                                                15.  
Vyjádření k žádosti Rehabilitačního centra Zdraví spol. s r.o.  

o pronájem prostor v budově čp. 1014 v ul. Erno Košťála 
 
Usnesení R/544/2018                                                 (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

s nájmem prostor o výměře 116,21 m2 nacházejících se v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 1014 ul. Erno 
Košťála na pozemku parcela č. stavební  1012/2 v katastrálním území Studánka, obec Pardubice, část obce 
Studánka Rehabilitačnímu centru Zdraví spol. s r.o., IČ 620 61 909, se sídlem Bělehradská 539, Polabiny, 530 
09 Pardubice pro účel nájmu – provozování ambulantní rehabilitace.  
_________________________________________________________________________________________ 

 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


