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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ  
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě  OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 29. ŘÁDNÉHO 

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

dne 4. prosince 2008) 
 
 

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 4, proti -, zdrž -) 
 

1. Termíny jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III pro rok 2009 
2. Zpravodaj Městského obvodu Pardubice III – termíny, zhotovitel 
3. Nařízení a vyhláška Statutárního města Pardubice 
4. Vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III – 3 čtvrtletí roku 2008 
5. 5. změna rozpočtu 2008 Městského obvodu Pardubice III 
6. Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 
7. Informativní zpráva – projekt Czech Point 
8. Tradiční kulturní akce Městského obvodu Pardubice III 
9. Novela nařízení o tržním řádu 
10. Informace o místních poplatcích 
11. Smlouva o poskytnutí služeb hybridní pošty 
12. Prodej pozemku p.č. 744/24 a části pozemku p.č. 744/17 v k.ú. Pardubice 
13. Vyjádření k záměru stavebních úprav rodinného domu č.p. 940, ul. Zajíčkova 
14. „Rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce a v ulici Bezdíčkova, Pardubice“ – souhlas se 

zadáním a výběrem zhotovitele na zpracování projektové dokumentace 
15. Složení komise pro rozvoj Městského obvodu Pardubice III od 1. 1. 2009 
16. Jmenování členů školských rad 
17. Kontrola a údržba sorpčních vpustí na území Městského obvodu Pardubice III – rok 

2009  
18. Vyjádření k projektové dokumentaci – „Regenerace panelového sídliště Dubina – 

lokalita 5A-S5 Pardubice“  
19. Vyjádření k projektové dokumentaci – Výstavba chodníku v lokalitě Dubové návrší 

v Pardubicích   
20. Diskuse 
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1. 
Termíny jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III pro rok 2009 

 
Usnesení 388 R/2008:                                                                             (pro:4, proti:-, zdrž:-) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje termínový kalendář jednání Rady a 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III pro rok 2009 dle přílohy, která je nedílnou 
součástí usnesení. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

2. 
Zpravodaj M ěstského obvodu Pardubice III – termíny, zhotovitel 

 
Usnesení 389 R/2008:                                                                             (pro:4, proti:-, zdrž:-) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) schvaluje čtvrtletní vydávání Zpravodaje městského obvodu Pardubice III a distribuci 
do všech domácností na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2009, 

b) schvaluje zadávání zpracování a tisku  u firmy DTP Studio Ing. Formanová, se sídlem 
Bratranců Veverkových 566, 530 02 Pardubice, IČ: 65671481 pro rok 2009, 

c) schvaluje zadávání roznášky u firmy FERDA – česká reklamní počta, se sídlem 
Dvorská 648, 500 30 Hradec Králové 15, IČ: 11012773 pro rok 2009, 

d) celkový maximální náklad na vydávání, tisk a roznášku nesmí přesáhnout částku cca 
180.000,- Kč vč. DPH 

 
Zodpovídá: p.Gadlenová 

Termín: v průběhu roku 2009 
____________________________________________________________________________ 

 
3. 

Nařízení a vyhláška Statutárního města Pardubice  
 
Usnesení 390 R/2008:                                                                          (pro:4, proti:-, zdrž:-) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) bere na vědomí bez připomínek nařízení č. X/2008 o  stanovení maximální ceny za 
nucený odtah, hlídání odtažených silničních vozidel a za přiložení a odstranění 
technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území města Pardubic (nařízení 
je nedílnou součástí tohoto usnesení)  

b) bere na vědomí bez připomínek obecně závaznou vyhlášku č. /2008, kterou se ruší 
obecně závazná vyhláška č.40/99, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území 
města Pardubic (vyhláška je nedílnou součástí tohoto usnesení).    

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyhodnocení plnění rozpočtu  Městského obvodu Pardubice III za 3. čtvrtletí roku 2008 

 
Usnesení 391 R/2008:                                                                             (pro:4, proti:-, zdrž:-) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III bere na vědomí vyhodnocení plnění rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III za 3. čtvrtletí roku 2008, které je jako příloha nedílnou 
součástí tohoto unesení. 
____________________________________________________________________________ 

 
5. 

5. změna rozpočtu 2008 MO Pardubice III 
 

Usnesení 392 R/2008:                                                                           (pro:4, proti:-, zdrž:-) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III v rámci 5. změny rozpočtu 2008  
 

a) schvaluje zvýšení o částku 48.263 Kč ukazatele předpokládané dotace na krajské volby 
ve zdrojové části a náklady na krajské volby ve výdajové části rozpočtu 

b) schvaluje přesun částky 10 tis. Kč ve výdajích z ukazatele ostatní provozní náklady 
související s provozem ÚMO  na položku cestovné.  

c) schvaluje snížení ukazatele ostatní výdaje do životního prostředí celkem o 436 tis. Kč a 
v návaznosti to zvýšení položky péče o veřejnou zeleň a veřejné prostranství celkem o 
285 tis. Kč a položky ostatní provozní výdaje do dopravy celkem o 151 tis. Kč 

d) ukládá předložit na nejbližší jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a 
doporučuje ji ke schválení.   

                    Zodpovídá: Ing. Štěpánková 
                               Termín: 12/2008 

____________________________________________________________________________ 
 

6. 
Návrh rozpočtu městského obvodu Pardubice III na rok 2009 

 
 
 

Usnesení 393 R/2008:                                                                            (pro:4, proti:-, zdrž:-) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III  

a) souhlasí s návrhem rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 v celkové 
výši   32.966 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) souhlasí s návrhem rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 
2009 tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení, 

c) souhlasí s předloženým rozpočtovým výhledem Městského obvodu Pardubice III do 
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roku 2013 tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení, 

d) souhlasí s předloženým rozpočtovým provizóriem na rok 2009, 

e) ukládá předložit návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009, 
návrh rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III, rozpočtový výhled 
Městského obvodu Pardubice III na nejbližším jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice III a doporučuje jej ke schválení, 

f) v případě, že by NEBYL  schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 
2009 doporučuje předložit vyhlášení rozpočtového provizoria na rok 2009. 

 

                    Zodpovídá: Ing. Štěpánková 
                               Termín: 12/2008 

____________________________________________________________________________ 
 

9. 
Novela nařízení č. 1/2003 o tržním řádu 

 
Usnesení 394 R/2008                                                                               (pro:4, proti:-, zdrž:-) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III bere na vědomí novelu nařízení č. 1/2003, o tržním řádu 
ve znění nař. 1/2006 Statutárního města Pardubice, která je  nedílnou součástí tohoto usnesení 
s následujícími připomínkami: 

a) v čl. 7 odst. 1. písm. a) doplnit na konec „po skončení prodeje  uklidit používaný 
prostor tržnice,“ 

b) v čl. 7 odst. 1. za bod a) navrhujeme vložit další bod  s textem: „zajistit, aby prodejní 
místo bylo viditelně označeno obchodní firmou nebo jménem a příjmením fyzické 
osoby, IČ, místem podnikání nebo sídlem a jménem a příjmením osoby odpovědné za 
činnost provozovny.“ 

____________________________________________________________________________ 
 
 

11. 
Smlouva o poskytnutí služeb hybridní pošty 

 
Usnesení 395 R/2008:                                                                             (pro:4, proti:-, zdrž:-) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III  ukládá uzavřít se společností Česká pošta, s.p., Praha 1, 
Politických vězňů 909/4 PSČ 225 99,  IČ: 47114983, smlouvu o poskytnutí služeb hybridní 
pošty, která je nedílnou součástí usnesení.  
 

Zodpovídá: Ing. Štěpánková 
                   Termín: 12/2008 

____________________________________________________________________________ 
 

16:30 - Na jednání se dostavila  Markéta Tauberová.  
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12. 

Prodej pozemku p.č. 744/24 a části pozemku p.č. 744/17 v k.ú. Pardubice 
 
Usnesení 396 R/2008:                                                                     (pro:5, proti:-, zdrž:-) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 744/24 o výměře 
40 m2 a části pozemku p.č. 744/17 o výměře cca 52 m2 v k.ú. Pardubice panu P.P.*, protože 
užívání těchto pozemků pro účely sezónní předzahrádky lze řešit nájemní smlouvou. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

13. 
Vyjádření k záměru stavebních úprav rodinného domu č.p. 940, ul. Zajíčkova 

 
Usnesení 397 R/2008:                                                                            (pro:5, proti:-, zdrž:-) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III souhlasí se záměrem přístavby a stavebních úprav 
rodinného domu č.p. 940, ul. Zajíčkova, dle předložené projektové dokumentace č. 240-08-2 
zhotovitele Projektová a inženýrská kancelář Ing. Vladimír Stieber, IČ 61993255, se sídlem 
K Blahobytu 1525, 530 02 Pardubice. (Souhlas je vydán pro účely spojení územního a 
stavebního řízení v dané věci dle § 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění.) 
____________________________________________________________________________ 

 
14. 

„Rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce a v ulici Bezdíčkova, Pardubice“ – souhlas se 
zadáním a výběrem zhotovitele na zpracování projektové dokumentace, 

 
 
Usnesení 398 R/2008:                                                                            (pro:5, proti:-, zdrž:-) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) schvaluje zadání projektové dokumentace pro realizaci akce „Rozšíření parkoviště 
v ulici Na Drážce a v ulici Bezdíčkova, Pardubice“, 

b) rozhodla, že zhotovitelem projektové dokumentace pro realizaci akce „Rozšíření 
parkoviště v ulici Na Drážce a v ulici Bezdíčkova, Pardubice“ bude společnost 
PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 za 
nabídkovou cenu 152.320,- Kč včetně DPH, 

c) ukládá uzavřít se společností PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 
Pardubice, IČ: 25292161 smlouvu o dílo, 

d) ukládá financovat tuto akci z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2008 
z kapitoly 4.2. - Ostatní provozní výdaje do dopravy celkem, 

 
  Zodpovídá: Miluše Pětioká 
         Termín: prosinec 2008 
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____________________________________________________________________________ 
 

15. 
Složení komise pro rozvoj Městského obvodu Pardubice III   

 
Usnesení 399 R/2008:                                                                            (pro:5, proti:-, zdrž:-) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III jmenuje od 1. 1. 2009 členy a tajemníka komise pro 
rozvoj Městského obvodu Pardubice III takto: 
 

a) předsedou komise pro rozvoj Městského obvodu  Pardubice III jmenuje:  
Ing. Jaroslava Cihla,  
b) členy komise pro rozvoj Městského obvodu  Pardubice III jmenuje: 
• RNDr. Josefa Kubáta 
• Mgr. Jiřinu Klírovou 
• Ing. Arch. Martina Kalouse  
• Ing.arch. Martina Kabriela  
c) tajemníkem komise pro rozvoj Městského obvodu Pardubice III jmenuje Ing. Lenku 

Vacinovou 
____________________________________________________________________________ 

 

16. 
Jmenování členů školských rad 

 
Usnesení 400 R/2008:                                                                            (pro:5, proti:-, zdrž:-) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III    d o p o r u č u j e   od 1.1.2009  následující členy 
školské rady za zřizovatele Statutární město Pardubice 
 
pro ZŠ Dubina, E.Košťála 870, Pardubice   -   I.R.* 
pro ZŠ Studánka, Pod Zahradami 317, Pardubice   - V.Š.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

17. 
Kontrola a údržba sorpčních vpustí na území Městského obvodu Pardubice III  

rok 2009 
 
Usnesení 401 R/2008:                                                                             (pro:5, 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 ve věci realizace zakázky 
„Provádění  kontroly  a  údržby  sorpčních  vpustí  na území Městského obvodu 
Pardubice III – rok 2009“ rozhodla, že nejvhodnější cenovou nabídku podala 
společnost SmP Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02  Pardubice – Bílé 
předměstí, IČ 27547230, DIČ CZ27547230 s nabídkovou cenou  82.820,- Kč včetně 
DPH 
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b) ukládá financovat tuto činnost z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III pro rok 
2009, z kapitoly 4.1. Oprava a údržba komunikací celkem 

 
c) ukládá uzavřít s příslušnou firmou smlouvu o dílo  

 
                          Zodpovídá: Miluše Pětioká 

               Termín uzavření smlouvy: leden 2009 
____________________________________________________________________________ 

18. 
Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Regenerace panelového sídliště Dubina – 

lokalita 5A-S5 Pardubice“ 
 
Usnesení 402 R/2008:                                                                             (pro:5, 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 „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A-S5 
Pardubice“ společnosti PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,   IČ 
25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
____________________________________________________________________________ 

 
19. 

Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Výstavba chodníku v lokalit ě Dubové 
návrší v Pardubicích“ 

 
Usnesení 403 R/2008:                                                                             (pro:5, 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.  

 
____________________________________________________________________________ 
 


