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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 43. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
 

(43. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 19.12.2013) 
 

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. 
Informativní zpráva - pln ění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30.11.2013  

 
Usnesení R/529/2013                          (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 

 

2. 
5. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2013 

 
Usnesení R/530/2013                          (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem 5. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 v celkové výši rozpočtu 
35.044 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit 5. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 12/2013 

______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Návrh rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III na rok 2014 

 
Usnesení R/531/2013                          (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

a) s návrhem rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2014 v celkové výši 29.835 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) s návrhem rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2014 v celkové výši 
370 tis. Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení, 

c) s předloženým rozpočtovým provizóriem na rok 2014 tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto unesení, 

d) s rozpočtovým výhledem Městského obvodu Pardubice III do roku 2017 tak, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
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1. ukládá  

předložit návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2014, návrh rozpočtu sociálního 
fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2014, návrh příp. rozpočtového provizória a rozpočtový 
výhled do roku 2017 na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a 
doporučuje je ke schválení. 

        Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 12/2013 

______________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Schválení odpisového plánu pro rok 2014  

 
Usnesení R/532/2013                          (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku (DHM) pro rok 2014 v celkové výši odpisů 25.610,- Kč 
tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

5. 
Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2014 

 
Usnesení R/533/2013                          (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s předloženým návrhem termínů jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na rok 
2014 takto: 

23. ledna 2014  RMO 
20. února                        RMO + ZMO 
20. března                      RMO 
17. dubna                   RMO + ZMO 
22. května                      RMO 
26. června                      RMO + ZMO 

 
17. července 2014  RMO 
21. srpna                        RMO 
25. září                           RMO + ZMO 
16. října                          RMO 
20. listopadu                  RMO 
18. prosince                   RMO + ZMO 

2. ukládá 

předložit termíny jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na rok 2014 na 
nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučuje je ke schválení. 

Z: Bc. Petra Gadlenová 
T: 12/2013 

___________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/534/2013                          (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  
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prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici 
Věry Junkové na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 499 - 506, konkrétně před čp. 502 
(situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro O.T.* (držitele průkazu ZTP/P) zastoupeného 
N.T.* v termínu od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016.  

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

____________________________________________________________________________________ 

7. 
Vyjádření k žádosti o změnu povolení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/535/2013                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

změnu místa zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování z původního místa v ulici 
Bartoňova na stávajícím parkovišti za bytovým domem čp. 846 - 849, konkrétně za čp. 848, na nové, 
v ulici Erno Košťála na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 974 – 979, konkrétně před 
vchodem čp. 976 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro V. G. P. (držitelku průkazu 
ZTP) v termínu od  23.12.2013 do 31.12.2016. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Žádost P.Č.* o nájem nebytového prostoru v areálu Hůrka 

 
Usnesení R/536/2013                                      (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytového prostoru o výměře 33,40 m2 v objektu bez čp./č.e. v areálu Hůrka čp. 1823 
označeného jako č. 7 (vrata č.1) stojícího na pozemku st.p.č. 3515/15 v obci a k.ú. Pardubice Pavlu 
Čapskému, IČ 662 62 607, bytem Sezemická 1348, 530 03 Pardubice na skladové prostory. 
______________________________________________________________________________________ 

9. 
Žádost J.K.* o nájem nebytového prostoruv čp. 826 Bartoňova ul. 

 
Usnesení R/537/2013                                      (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytového prostoru o výměře 14 m2 v 5. nadzemním podlaží v domě čp. 826 Bartoňova ul. 
stojícím na pozemku st.p.č. 734 k.ú. Studánka, obec PardubiceJ.K.* jako kancelář pro výkon povolání 
(řidič pohřební služby Charon). 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

______________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Žádost Sylvie Vakové o nájem nebytového prostoru v čp. 826 Bartoňova ul. 

 
Usnesení R/538/2013                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 



43. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 19. prosince 2013       Strana 4 (celkem 4) 
 

s nájmem nebytového prostoru o výměře 14 m2 v 6. nadzemním podlaží v domě čp. 826 Bartoňova ul. 
stojícím na pozemku st.p.č. 734 k.ú. Studánka, obec Pardubice S.V.*za účelem provozu stříhání a 
kosmetické úpravy  psů. 
______________________________________________________________________________________ 

 

11. 
Smlouvy o dílo na likvidaci odpadu – VOK, černé skládky, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, 

komunální odpad 
 

Usnesení R/539/2013                                      (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje  

a) uzavření smlouvy o dílo č. O – MO III 01/2014, dle které zhotovitel Služby města Pardubic a.s., se 
sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 bude pro objednatele zajišťovat likvidaci 
komunálního odpadu a práce s tím spojené: 

- přistavování velkoobjemových kontejnerů, 
- obsluhu a výsyp odpadkových košů, 
- likvidaci černých skládek, 

   v předpokládaném ročním objemu služeb 850 000,- Kč bez DPH,   

b) uzavření smlouvy o dílo č. O – MO III 02/2014, dle které zhotovitel Služby města Pardubic a.s., se 
sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 bude pro objednatele zajišťovat provádění 
sběru a likvidace psích exkrementů ze speciálních košů instalovaných na území Městského obvodu 
Pardubice III v předpokládaném ročním objem služeb 196 000,- Kč bez DPH, 

c) uzavření smlouvy o dílo č. 1467/2014, dle které zhotovitel Služby města Pardubic a.s., se sídlem 
Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 bude pro objednatele zajišťovat svoz a likvidaci 
komunálního odpadu z 5 odpadových nádob 1 100 l v předpokládaném ročním objemu služeb 71 
163,- Kč bez DPH, 

2. ukládá 

uzavřít starostovi se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, 
IČ 25262572 smlouvy schválené pod bodem 1. ve znění příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

        Zodpovídá: Ing. Luboš Tušl  
                      Termín: prosinec2013 
_______________________________________________________________________________ 

 

13. 
Knihovního řád Knihovny Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/540/2013                                      (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

aktualizovanou verzi Knihovního řádu Knihovny městského obvodu Pardubice III včetně příloh dle 
předložené zprávy s účinností od 20. 12. 2013. Knihovní řád včetně příloh je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

2. pověřuje 

Marcelu Špačkovou k uzavírání smluv o výpůjčce e-čteček v souladu s Knihovním řádem Knihovny 
Městského obvodu Pardubice III od 20. 12. 2013. 

______________________________________________________________________________________ 
 

 
V Pardubicích dne 19. prosince 2013 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


