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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III 
zastoupený starostou Mgr. Vítězslavem Štěpánkem 

 

 
 

U S N E S E N Í 
 

z 19. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III,  

které se konalo  dne 20. března  2008 od 16:00 hodin 

v kanceláři starosty MO Pardubice III 

 
 

Přítomni: Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Vojtěch, Ing. Jaroslav Cihlo, Mgr. Jiřina 

Klírová, Mgr. Markéta Tauberová 

  Ing. Kateřina Kovářová 

 

 

 

2. 
Stanovisko k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení a provozování 

telekomunikačního vedení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na pozemku 

p.č. 811/30 v k.ú. Pardubice 

 

Usnesení 228 R/2008:                 

(pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada MO Pardubice III souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene práva 

uložení a provozování telekomunikačního vedení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, 

a.s., na pozemku p.č. 811/30 v k.ú. Pardubice, a to v rozsahu dle předloženého situačního 

nákresu. 
 

 

 

3.  
Vyjádření k k záměru pronajmout nebytový prostor o výměře 14 m2 ve 4. patře č.p. 826 

Bartoňova ul., pro účely provozní kanceláře firmy CRANEX s.r.o. 

 

Usnesení 229 R/2008:                 

(pro 5, proti -, zdrž. -) 

 

Rada MO Pardubice III souhlasí s pronajmutím nebytového prostoru o výměře 14 m2 ve         

4. nadzemním podlaží domu č.p. 826 v ulici Bartoňově za účelem zřízení provozní kanceláře 

firmy CRANEX s.r.o. 
 

 

4. 

Jmenování vedoucího odboru ekonomického a sociálního 

Úřadu městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení 230 R/2008:                 

(pro 5, proti -, zdrž. -) 

 

Rada Městského obvodu Pardubice III dnem 20. 3. 2008 na základě výsledku výběrového 

řízení č. 21/2008 a v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jmenuje na 

návrh starosty Městského obvodu Pardubice III, zastupujícího tajemníka Úřadu městského 

obvodu Pardubice III v souladu s uvedeným zákonem, do funkce vedoucího odboru 
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ekonomického a sociálního Úřadu městského obvodu Pardubice III paní Ing. Irenu 

Štěpánkovou (nar. 22. 3. 1971). 
 

 

5. 

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

 
Usnesení 231 R/2008:                 

(pro 5, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) schvaluje poskytnutí dotace dle žádostí č.:  

 1. Svaz tělesně postižených (rehabilitace)     8.000,-Kč 

           3. ZŠ Dubina („sportovně kulturní akademie“)              18.000,-Kč 

            4. ZŠ Dubina („společenský večer“)      5.000,-Kč 

 5. Klub seniorů č. 16           3.000,-Kč 

            7. ZŠ Studánka („Mikulášský turnaj v košíkové“)    6.000,-Kč 

 8. ZŠ Studánka („Příměstský tábor“)        7.000,-Kč 

            9. ZŠ Studánka („Akademie školy“)      3.000,-Kč 

          10. ZŠ Studánka („Sportovní a dětský den“)      5.000,-Kč  

          12. Mažoretky Berušky – p. Balcarová (hůlky)  10.000,-Kč 

          13. Mažoretky Berušky – p. Balcarová (kostýmy)             15.000,-Kč 

          14. MŠ Srdíčko (Nové zahradní prvky)              20.000,-Kč 

          15. MŠ Srdíčko (oslava MDD)                 6.000,-Kč 

          16. MŠ Srdíčko (rozloučení s předškoláky)                5.000,-Kč 

          17. Klub rodičů při MŠ Korálek (Den dětí)                5.000,-Kč 

          18. Kulihrášek – Rodinné centr. (Karneval dětí)               2.000,-Kč 

          19. Kulihrášek – Rodinné centr. (Prav.celoroční činnost)   5.000,-Kč  

 

b) schvaluje poskytnout dotaci ZŠ Dubina a ZŠ Studánka na podporu talentovaných žáků ZŠ a 

výjimečných činů žáků ZŠ částkou v max. výši 10.000,- Kč pro každou ze škol a ukládá 

humanitní komisi vypracovat pravidla pro odměňování těchto žáků ve spolupráci se ZŠ, 

c) ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se subjekty dle schválené dotace. 

       Termín: 4/2008 

       Zodpovídá: Ing. Irena Štěpánková 
 

 

6. 

2. změna rozpočtu 2008 MO Pardubice III 
 

Usnesení 232 R/2008:                 

(pro 5, proti -, zdrž. -) 
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I.    Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje v rámci 2. změny rozpočtu 2008: 

a) příjem dotace 216 tis. Kč od úřadu práce na položku „dotace z úřadu práce na 

aktivní politiku zaměstnanosti“, která je ve výdajích 216 tis. Kč určena pro položku 

mzdy – drobná údržba 

b) ve výdajích přesunout z položky platy zaměstnanců 50 tis. Kč na položku ostatní 

osobní výdaje (dohody), navýšit na položkách ostatní osobní výdaje (dohody) o 135 

tis. Kč, sociální, zdravotní a zákonné pojištění o 115 tis. Kč, ostatní provozní výdaje 

na školství, mládež, sport a kultura  - na vydávání zpravodaje o 40 tis. Kč a na 

položku výpočetní technika o 50 tis. Kč – vše z rezervy rozpočtu 

c) přesun 340 tis. Kč z rezervy rozpočtu do výše uvedených položek (závazných 

ukazatelů) 

II.    Rada městského obvodu Pardubice III ukládá předložit 2. změnu rozpočtu 2008 na  

nejbližší jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. 

 

 

7. 

Kontrola plnění usnesení ZMO III k 29. 1. 2008 
 

Usnesení 233 R/2008:                 

(pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III : 

a) schvaluje vyřadit z evidence usnesení číslo: 

 

 
337 b, c) R/2005 118 R/2007 26 b) Z/2007 

52 c) R/2007 124 b) R/2007 27 c) Z/2007 

53 c) R/2007 126 b, c) R/2007  28 c) Z/2007 

60 R/2007 127 b, c) R/2007 38 b) Z/2007 

61 c,d,e) R/2007 130 b) R/2007 45 Z/2007 

66 b,c) R/2007 133 b, c) R/2007 48 b) Z/2007 

67 b) R/2007 136 b, c) R/2007  

69 R/2007 139 R/2007  

70 c) R/2007 141 b) R/2007  

84 b) R/2007 145 b) R/2007  

89 b) R/2007 149 b, c) R/2007  

92 b,c) R/2007 150 e, f) R/2007  

95 R/2007 151 b, c) R/2007  

102 b,c R/2007 154 b) R/2007  

103 b,c R/2007 160 b) R/2007  

104 b,c R/2007 163 b, c) R/2007  

113 b) R/2007 167 b) R/2007  

115 R/2007 168 b) R/2007  

116 R/2007 171 b) R/2007  

117 R/2007 175 b) R/2007  

 

  

b) schvaluje ponechat v evidenci usnesení číslo: 
 32 Z/2007 – úkol trvalý 
 33 Z/2007 – úkol trvalý 
 39 Z/2007 – kontrolní termín 2/2008 
 44 Z/2007 – kontrolní termín 2/2008 
 46 Z/2007 – kontrolní termín 3/2008 
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8. 

Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 21/2008 
 

Usnesení 234 R/2008:                

(pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení 

č. 21/2008 na funkci vedoucí úřadu – tajemník/tajemnice ÚMO  Pardubice III ve složení: 

 

Mgr. Vítězslav Štěpánek – starosta MO Pardubice III  

Ing. Jaroslav Cihlo – zastupitel MO Pardubice III  

Ing. Irena Štěpánková – pověřena vedením OEaS Úřadu MO Pardubice III 

Mgr. Markéta Tauberová – zastupitelka MO Pardubice III 

Miluše Pětioká – odbor ŽP a dopravy ÚMO III 
 

 

9. 

Povolení noční produkce 

 

Usnesení 235 R/2008:                

(pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s povolením hudební produkce na veřejném 

prostranství před ZŠ Dubina dne 30.4.2008 v době od 22:00 do 24:00 hod v souladu             

s ustanovením čl. 3 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubice                      

č. 13/2006, o veřejném pořádku.  
 

 

10. 

Nabídka Úřadu Práce Pardubice - 1. 3. 2008 do 31. 1. 2009 

 
Usnesení 236 R/2008:                

(pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje uzavření Dohody na vytvoření veřejně 

prospěšných pracovních míst v počtu 2 pracovníků evidovaných na Úřadu práce Pardubice od 

1. 3. 2008. 
 

12. 

„Pardubice bez barier – Trasa 3“ 
 

Usnesení 237 R/2008:                 

(pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s plánovanou 

akcí „Pardubice bez barier – Trasa 3“ s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
 

 

13. 

Zřízení individuálního vyhrazeného parkování 
 

Usnesení 238 R/2008:                 

(pro 5, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace pro 

zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, v ulici Dašická, na parkovišti u objektu 

zdravotnického zařízení čp. 1804, pro Salon TWIGGY – rehabilitace, soukromé poskytovatele 

fyzioterapeutické ambulantní zdravotní péče.  
 

14. 

„Umístění letní předzahrádky“ 
 

Usnesení 239 R/2008:                 

(pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada MO Pardubice III souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace pro  umístění letní 

předzahrádky v Pardubicích, v ulici  Na Drážce  před barem JOLLY JOKERS čp. 1810, pro  

společnost KLM 21 s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Machkova 32, IČ 27498654.  
 

16. 

Souhlas s dočasným umístěním mobilní buňky na pozemku p.č. 409/26 v k.ú. Studánka. 

 
Usnesení 240 R/2008:                

(pro 5, proti -, zdrž. -) 

 

Rada MO Pardubice III souhlasí s dočasným umístěním mobilní buňky typ OB 6/2,3 na 

pozemku p.č. 409/26 v k.ú. Studánka dle přiloženého situačního náčrtu, pro účely zřízení 

náhradních prostor pro stávající prodejnu textilu, a to nejdéle na dobu do 31.12.2008.  

Tento souhlas nijak nenahrazuje jakákoliv rozhodnutí či opatření příslušných správních 

orgánů, která jsou vyžadována podle zvláštních předpisů k umístění této stavby na veřejné 

komunikaci.  
 

17. 

Vyjádření k žádosti o pronájem části pozemku p.č. 851/12 v k.ú. Pardubice za účelem 

výstavby garáže 
 

Usnesení 241 R/2008:                (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada MO Pardubice III souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku 851/12           

o výměře 24 m2 v k.ú. Pardubice ve prospěch žadatelů Pavla Báči a Václavy Suché. Souhlas je 

vydán pro účely uzavření nájemní smlouvy, není souhlasem pro územní řízení o umístění 

stavby, ani souhlasem k oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu. 

 

18.  

Pronájem pozemku p.č. 409/20 v k.ú. Studánka za účelem umístění stavby pro reklamu 

spol. TULIPÁN reklama a propagace s.r.o.  
 

Usnesení 242 R/2008:                (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada MO Pardubice III souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy za účelem umístěním stavby 

pro reklamu společnosti TULIPÁN reklama a propagace s.r.o. na pozemku p.č. 409/20 v k.ú. 

Studánka.  
 

19. 

Pronájem nebytového prostoru  v objektu č. 7 v areálu bývalých kasáren Hůrka  
 

Usnesení 243 R/2008:                (pro 5, proti -, zdrž. -) 
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Rada MO Pardubice III souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 

135,72 m2 v objektu č. 7 (vrata č. 2 až 5) v areálu bývalých kasáren Hůrka č.p. 1823, 

s nájemcem Lubomírem Dostálem, IČ 115 86 231 pro účel provozu dílny na obrábění kovů    

do doby prodeje areálu Hůrka firmě EUBE. 
 

20. 

Pronájem a následný prodej části pozemku p.č. 831/3 v k.ú. Pardubice 
 

Usnesení 244 R/2008:                (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada MO Pardubice III souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy a následným prodejem části 

pozemku p.č. 831/3 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Pardubice panu Stanislavu Řeháčkovi, za účelem 

vybudování samostatného vstupu do podzemního podlaží bytového domu č.p. 1245 v ul. Na 

Okrouhlíku. 
 

21. 

Změna účelu užívání výměníkové stanice č.p. 876 ul. Bartoňova 
 

Usnesení 245 R/2008:                (pro -, proti 5, zdrž. -) 
 

Rada MO Pardubice III souhlasí se změnou účelu užívání výměníkové stanice č.p. 876 v ulici 

Bartoňově na non-stop provoz sázkových her. 

 

23. 

„Nabídka: umístění reklamních laviček na území MO Pardubice III“ 
 

Usnesení 246 R/2008:                (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s umístěním 26 ks reklamních laviček 

společnosti AD – Net spol. s r.o., Opletalova 19, Praha 1 na území MO Pardubice III 

s podmínkou, že opravy, údržbu a náklady při případném odcizení laviček bude hradit tato 

společnost. 
 

24. 

Vyjádření k umístění stavby dvojgaráže na pozemku p.č. 144/1 v k.ú. Studánka 
 

Usnesení 247 R/2008:                (pro 5, proti -, zdrž. -) 

 

Rada MO Pardubice III souhlasí s umístěním stavby dvojgaráže o zastavěné ploše 49 m2 na 

pozemku p.č. 144/1 v k.ú. Studánka a projednáním žádosti o umístění stavby ve 

zjednodušeném územním řízení.  
 

 

26.  

Darování pozemků do majetku Statutárního města Pardubice 
 

Usnesení 248 R/2008:                (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada MO Pardubice III souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na převod vlastnického  práva 

k pozemkům: část p.p.č. 424/o výměře 518 m2 (dle GP č. 881– 50/2007 díl „p“ sloučen do 

p.p.č. 409/52), část p.p.č. 450 o výměře 175 m2 (dle GP č. 881– 50/2007 p.p.č.450/2), část 

p.p.č.  457/2 o výměře 701 m2   (dle GP č. 881– 50/2007 díl „w“ sloučen do p.p.č. 457/10), 

část p.p.č. 458 o výměře 16 m2 (dle GP č. 881– 50/2007 p.p.č. 458/2) k.ú. Studánka, od 
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Nadace pro rozvoj města Pardubic do majetku statutárního města Pardubice v rámci akce 

„Pardubice-sídliště Dubina, obvodová místní komunikace“.  
 

 

27. 

Zřízení věcného břemene k uložení přípojky elektro  

na pozemku p.č. 409/20 v k.ú. Studánka  
 

Usnesení 249 R/2008:                (pro 5, proti -, zdrž. -) 

 

Rada MO Pardubice III souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene práva 

uložení a provozování podzemní přípojky elektro k osvětlení reklamního panelu na pozemku 

p.č. 409/20 v k.ú. Studánka, v rozsahu dle přiloženého zákresu situace. 
 

 

29.  
Zřízení letní předzahrádky 

 

Usnesení 250 R/2008:                (pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace pro  

umístění letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici  Erno Košťála čp. 990  před provozovnou 

herny, pro  společnost TYPOS CZ s.r.o., Rychnov n/ Kněžnou, Sokolovská 878, IČ 25984977, 

zastoupenou Martinem Langerem, jednatelem společnosti za podmínky, že nebude docházet k 

rušení klidu návštěvníky herny zvláště po 22.00 hodině. 

 

 

V Pardubicích dne 20. 3. 2008 

Zpracovala:  Petra Gadlenová, kancelář Úřadu MO Pardubice III 

 

Ověřil/a  dne 26. 3. 2008 

Ing. Jaroslav Cihlo 

Mgr. Vítězslav Štěpánek 

                                          


