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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 14. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(14. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 20. října 2011) 

 
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. Prodloužení povolení vyhrazeného parkování  
2. Prodloužení povolení vyhrazeného parkování  
3. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 30.9.2011 
4. Likvidace majetku 2011 
5. Vyjádření k žádosti o pronájem nebytového prostoru v objektu čp. 983, ul. Jana Zajíce, 

Pardubice 
6. Vyjádření k žádosti o bezúplatný převod st.p.č.716 k.ú. Studánka 
7. Vyjádření k žádosti o změnu nájemce části p.p.č. 167/9 k.ú. Studánka 
8. Vyjádření k záměru pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka č.p. 1823 
9. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Dodání tržních stánků na tržnici 

Dubina – ul. Jana Zajíce u budovy čp. 982 v Pardubicích“ 
10. Ustanovení komise pro hodnocení veřejné zakázky „Fit park pro všechny na území Městského 

obvodu Pardubice III“ 
11. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Fit park pro všechny na území 

Městského obvodu Pardubice III“ 
12. Zřízení vyhrazené parkování 
13. Vícepráce v rámci veřejné zakázky „Rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce“ 
14. Diskuse 

 
 

1. 
Prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/164/2011                            (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, ulici Erno Košťála na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 958, (situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro J.K.* v termínu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014. 
 

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

_______________________________________________________________________________ 
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2. 
Prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/165/2011                            (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, ulici Erno Košťála na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 1015 
(situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro E.J.* v termínu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 
2014. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
_______________________________________________________________________________ 

 

3. 
Informativní zpráva - pln ění rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III k 30.9.2011  

 
Usnesení R/166/2011                            (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

bere na vědomí 

vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 9. 2011, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení. 
_______________________________________________________________________________ 

 

4. 
Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku  

Městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení R/167/2011                            (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

postup likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku evidovaného a 
spravovaného Městským obvodem Pardubice III, který je uvedený v zápise z jednání likvidační 
komise ze dne 10. 10. 2011 (zápis je nedílnou součástí tohoto usnesení).  
_______________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k žádosti o pronájem nebytového prostoru  

v objektu občanské vybavenosti čp. 983, ul. Jana Zajíce, Pardubice 
 
Usnesení R/168/2011                            (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

se záměrem pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 918,41 m2  v 1. a 2. n.p. objektu čp. 
983 ul. J. Zajíce stojícím na pozemku označeném jako stavební parcela č. 972 k.ú. Studánka, 
společnosti RITMO veřejná obchodní společnost, IČ 15051421 se sídlem Jana Zajíce 983, 
Pardubice, a to za cenu obvyklou v daném místě a čase. Účel nájmu: výroba a prodej textilního a 
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oděvního zboží, zejména pracovních oděvů pro zdravotnická zařízení včetně vytváření podmínek 
pro práci osob se zdravotním postižením. 
Vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III nenahrazuje žádné rozhodnutí ani opatření 
správních orgánů příslušných k rozhodování dle zák. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 
_______________________________________________________________________________ 

 

6. 
Vyjádření k žádosti o bezúplatný převod pozemku st.p.č. 716, v k.ú. Studánka 

 
Usnesení R/169/2011                             (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemku st.p.č. 716 o výměře 2636 m2, v k.ú. Studánka, Stavebnímu bytovému 
družstvu Družba Pardubice, IČ 00044997, se sídlem Jiřího Potůčka 259, Pardubice, a to za cenu 
obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase.  
_______________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k záměru změny nájemce části p.p.č. 167/9 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení R/170/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

se změnou nájemce části p.p.č. 167/9 o výměře 22 m2 k.ú. Studánka z paní E.K.* na pana M.Š.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
_______________________________________________________________________________ 

 

8. 
Vyjádření k záměru pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka č.p. 1823 

 
Usnesení R/171/2011                             (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

se záměrem pronajmout nebytové prostory o výměře 66 m2 v přízemí objektu č. 6 stojícím na 
pozemku označeném jako st.p.č. 3515/15 k.ú. Pardubice, v areálu čp. 1823 Hůrka, panu Josefu 
Radovi nar. 20.4.1966, bytem Škroupova 546, Pardubice, IČ 67435025, účel nájmu sklad, dílna, 
prodej a servis čtyřkolek. 
_______________________________________________________________________________ 

 

9. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci  

„Dodání tržních stánků na tržnici Dubina – ul. Jana Zajíce u budovy čp. 982 v Pardubicích“ 
 

Usnesení R/172/2011                             (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 

1. schvaluje 
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zadání veřejné zakázky malého rozsahu pro akci: „Dodání tržních stánků na tržnici Dubina – 
ul. Jana Zajíce u budovy čp. 982 v Pardubicích“ dodavateli Stavitelství KULE s.r.o., se sídlem 
Pardubice, Raisova 996, PSČ 530 02, IČ: 275 24 744, za nabídkovou cenu 236 628,- Kč 
včetně DPH 20 %,  

2. ukládá 

uzavřít se společností Stavitelství KULE s.r.o., se sídlem Pardubice, Raisova 996, PSČ 530 02, 
IČ: 275 24 744 smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Dodání tržních stánků na tržnici Dubina 
– ul. Jana Zajíce u budovy čp. 982 v Pardubicích“.        

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                Termín: říjen 2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

10. 
Ustanovení komise pro hodnocení veřejné zakázky „Fit park pro všechny“ na území 

Městského obvodu Pardubice III 
 
Usnesení R/173/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

ustanovuje 

hodnotící komisi včetně náhradníků složenou z členů zastupitelstva městského obvodu, která bude 
plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek 
v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve věci provedení stavby „Fit park pro všechny“ 
na území Městského obvodu Pardubice III, a to v tomto složení: 

 
Členové hodnotící komise: Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek; Ing. Jaroslav Cihlo; RNDr. Josef Kubát; 
Ján Kasič; MUDr. Drahomíra Peřinová. 
_______________________________________________________________________________ 

 

11. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci  

„Fit park pro všechny“ na území Městského obvodu Pardubice III“ 
 

Usnesení R/174/2011                             (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu pro akci: „Fit park pro všechny na území Městského 
obvodu Pardubice III“ dodavateli COLMEX s.r.o., se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1224/42, 
PSČ 130 00,  IČ: 29037221, za nabídkovou cenu 399 155,- Kč včetně DPH 20 %,  

2. ukládá 

uzavřít se společností COLMEX s.r.o., se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1224/42, PSČ 130 00,  
IČ: 29037221 smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Fit park pro všechny na území Městského 
obvodu Pardubice III“.         

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
       Termín: říjen 2011 

_______________________________________________________________________________ 
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12. 
Zřízení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/175/2011                             (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

zvláštní užívání místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici 
Brigádníků, na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 366 - 369, konkrétně před čp. 367 
(situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro žadatele L.K.* v termínu od 1. 11. 2011 
do 31. 12. 2013. 

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
_______________________________________________________________________________ 

 

13. 
Vícepráce v rámci veřejné zakázky „Rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce“ 

 
Usnesení R/176/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

rozšíření veřejné zakázky „Rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce“ o práce ve výši 165 960,- 
Kč včetně DPH 20 % z důvodu nepředvídaných prací nutných k provedení ochrany topného 
kanálu uložení pod budovaným parkovištěm,  

2. ukládá 

uzavřít se společnosti Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké 
Mýto, IČ: 25953818 dodatek smlouvy o dílo na realizaci víceprací v rámci zakázky Rozšíření 
veřejné zakázky „Rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce“.         

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                Termín: říjen 2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

V Pardubicích dne 20. října 2011 
 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


