
 

 

35. jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 21. 6. 2021   1 z 3 
 

 

U S N E S E N Í 
z 35. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 21. června 2021 od 17:00 hod. 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Kožíšek, Ing. Alena Suková, Pavel Vojtěch, 
         tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Štěpánková 

 
Omluveni:  - 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2020 

 
Usnesení R/442/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, 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 2020, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III a účetní závěrku Městského obvodu Pardubice 
III za rok 2020 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 2020, a to bez výhrad. 

Z: Miriam Šotková 
T: červen 2021 

_________________________________________________________________________________________ 

2. 
Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III k 31. 5. 2021 

 
Usnesení R/443/2021                                                (rozprava: 1; 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. 5. 2021.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
3. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2021 

 

Usnesení R/444/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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1. souhlasí         

s návrhem 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 v celkové výši rozpočtu  
64 146,6 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 4/2020, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Miriam Šotková 
T: 6/2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba rodinného domu Hůrka“  

p. č. 1051/2 k. ú. Pardubice 
 

Usnesení R/445/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Novostavba rodinného domu 
Hůrka“ p. č. 1051/2 k. ú. Pardubice, dle koordinačního situačního výkresu č. C.3, který je součástí projektové 
dokumentace pro ohlášení stavby, zpracované v dubnu 2021 Martinem Věchetem, se sídlem Poláčkova 233, 
533 53 Pardubice, IČ 738 47 879 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Prodloužení vyjádření k akci „Objekt zánovních vozů v areálu skupiny BARTH“ 

 
Usnesení R/446/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením vyjádření čj. ÚMOP3/KU/2472/2018/Ga ze dne 19. 12. 2018 
na stavební akci „Objekt zánovních vozů v areálu skupiny BARTH“ dle situačního výkresu č. C.3, z projektové 
dokumentace pro územní řízení, zpracované v měsíci září 2018 společností A.S.S.A. architekti s.r.o., se sídlem 
Perlová 7, 301 14 Plzeň, IČ 49197606 tak, jak je v tomto vyjádření uvedeno. Budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Žádost o udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství  

Městského obvodu Pardubice III  
 
Usnesení R/447/2021                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

udílí výjimku 

ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství při akci: 
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a)  „Opékaní buřtů“ pořádané na prostranství Centrálního parku Dubina dne 25. 6. 2021;  
23. 7. 2021 a 27. 8. 2021 a v ulici Na Drážce u restaurace Galanta dne 9. 7. 2021 a 13. 8. 2021 a to 
vždy od 18:00 do 22:00 h; 

b) „Letní kino na Dubině“ pořádané na veřejném prostranství před Základní školou Dubina čtvrtky 
v měsících červenec a srpen 2021 a to vždy od 19:00 h do 24:00 h. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k žádosti Ing. J. P.* a M. J.* o směnu části pozemku  

 
Usnesení R/448/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se směnou části pozemku označeného jako p.p.č. 2901/11 o výměře 7 m2, p.p.č. 2901/12 o výměře  
43 m2 (dle GP č. 9729-114/2020 p.p.č. 2901/11 a p.p.č. 2901/12), vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví  
Ing. J. P.*, nar. …*, trvale bytem …*, …* a části pozemku označeného jako p.p.č. 2901/10 o výměře 59 m2 (dle 
GP č. 9729-114/2020 p.p.č. 2901/10), v k.ú. Pardubice,ve vlastnictví M. J.*, nar. …*, trvale bytem …*, …* za 
část pozemku označeného jako p.p.č. 2742/60 o výměře 38 m2 (dle GP č. 9729-114/2020 p.p.č. 2742/152) 
v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví Statutárního města Pardubice. 

 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Na Drážce před čp. 358 

 

Usnesení R/449/2021                                                (rozprava: 0; 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 pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, ulici Na Drážce na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 352 - 358, konkrétně před čp. 
358 (dle situačního výkresu) pro S. N.*, trvale bytem …*, …*, datum nar. …* (…)* jako nezletilého 
zastoupeného matkou J. N.*, trvale bytem …, …*, datum nar. …*, v termínu od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2023. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Zpracovala:      Pavlína Kučerová   (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


