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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 36. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
 

(36. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 27.6.2013) 
 

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. 
Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2012 

 
Usnesení R/439/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. bere na vědomí 

návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2012, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

2. ukládá 

předložit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2012 ke schválení Zastupitelstvu 
městského obvodu Pardubice III, 

Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: červen 2013 

3. doporučuje  

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III schválit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice 
III a souhlasit s celoročním hospodařením Městského obvodu Pardubice III za rok 2012, a to bez 
výhrad. 

______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice III k 31.5.2013 
 

Usnesení R/440/2013              (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
3. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2013 

 
Usnesení R/441/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 v celkové výši rozpočtu 
26.659 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

2. ukládá 
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předložit 3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 6/2013 

______________________________________________________________________________________ 

4. 
Návratná finanční výpomoc od Statutárního města Pardubice 

 
Usnesení R/442/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí 

zvýšení poskytnuté návratné finanční výpomoci od Statutárního města Pardubice o 4.400 tis. Kč (na 
celkovou výpomoc v roce 2013 ve výši 9.700 tis. Kč - částka bude upřesněna dle VŘ) na financování 
investiční akce „Centrální osa sídliště SZ-JV od ul. J. Zajíce k CS Blahoutova – E.Košťála“ se 
splatností do 30.9.2014,  

2. ukládá 

předložit poskytnutí návratné finanční výpomoci na nejbližším jednání Zastupitelstvu městského 
obvodu Pardubice III a doporučit ji ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 6/2013 

______________________________________________________________________________________ 

5. 
Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku  

Městského obvodu Pardubice III 
 
Usnesení R/443/2013              (rozprava: 2; 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 uveden v zápise z jednání likvidační komise ze dne 6.6.2013 
(zápis je nedílnou součástí tohoto usnesení).  
______________________________________________________________________________________ 

6. 
Informativní zpráva -  o provedené kontrole provozování výherních hracích přístrojů 

 
Usnesení R/444/2013              (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 

7. 
Poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu tělesné výchovy 

 
Usnesení R/445/2013              (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu tělesné výchovy, Pardubické krajské sdružení, 
K Vinici 1901, 530 02 Pardubice IČ 70926344 na kulturní program při přátelském setkání bývalých 
sportovců-seniorů ve výši. 3.000,-  Kč z prostředků rezerva starosty. 

2. ukládá 

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s příslušným subjektem.  
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Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: červenec 2013 

______________________________________________________________________________________ 

 
8. 

Vyjádření k projektované trase kabelového vedení NN stavby „Pardubice Na Babce–knn-PAYTON“ 
 
Usnesení R/446/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy kabelového vedení NN tak, jak je uvedeno v situačním 
výkrese plánované stavby „Pardubice Na Babce – knn - PAYTON“, zpracovaném společností PEN - 
projekty energetiky, s. r. o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ 260 11 701 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

9. 
Výběr zhotovitele oplocení plochy volného času na Dubině  

 
Usnesení R/447/2013              (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oplocení plochy pro volný čas na Dubině“ dodavateli Rudolf 
Kmoch, spol. s r.o., se sídlem U Kamenné vily 513, 530 03 Pardubice, IČ 455 37 585 za nabídkovou 
cenu 306 972,40 Kč včetně DPH,  

2. ukládá 

uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Oplocení plochy pro volný čas na 
Dubině“.         

Zodpovídá: Ing. Luboš Tušl 
Termín: do 12. 7. 2013 

______________________________________________________________________________________ 

10. 
Žádost manželů Dvořákových o převod pozemku u garáže na Hůrkách  

 
Usnesení R/448/2013              (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem st.p.č. 6512 o výměře 4 m2 k.ú. Pardubice J.D.*  a  J.D.* z důvodu, že pozemek je zastavěn 
opěrnou zdí garáže ve vlastnictví žadatelů.  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 

______________________________________________________________________________________ 

11. 
Žádost Jana Hambalíka o prodej pozemků u RD Bartoňova 887  

 
Usnesení R/449/2013              (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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s prodejem pozemků p.p.č. 409/59 o výměře 36 m2, p.p.č. 409/60 o výměře 94 m2 k.ú. Studánka ve 
vlastnictví města Pardubice J.H.* za cenu 500,- Kč/m2 jako zahradu RD. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

12. 
Žádost společnosti BARTH-media o nájem a směnu pozemků u Autocentra  

 
Usnesení R/450/2013              (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem a následným prodejem pozemků p.p.č. 1128/1 o výměře 130 m2, st.p.č. 3834/2 o výměře 63 m2, 
p.p.č. 1128/23 o výměře 28 m2, části p.p.č. 1136/11 o výměře 34 m2, části p.p.č. 1136/12 o výměře 39 m2, 
části p.p.č. 2990/1 o výměře 424 m2 vše k.ú. Pardubice ve vlastnictví města Pardubice společnosti BARTH-
media, a.s, IČ 25256181, se sídlem Hůrka 1798, Pardubice za účelem scelení pozemků a jejich využití pro 
stavbu obchodně-servisního areálu (prodej a servis nových a ojetých vozů) za cenu dle cenové mapy, resp. 
v místě a čase obvyklou. 
______________________________________________________________________________________ 

13. 
Žádost Heleny Apltauerové a Ludmily Šimkové o odkoupení pozemku  

 
Níže uvedené usnesení nebylo přijato:                                      (rozprava: 4; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí 

s odkoupením pozemku p.p.č. 2742/102 o výměře 89 m2 k.ú. Pardubice do vlastnictví statutárního města 
Pardubice od H.A.* a L.Š.* dle zásad pro majetkoprávní vypořádání.   
 

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

______________________________________________________________________________________ 

14. 
Žádost o.s. PAMAKO o nájem nebytových prostor v areálu Hůrka  

 
Usnesení R/451/2013              (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s nájmem nebytových prostor o celkové výměře 742,65 m2 v objektu bez čp./č.e. označeného jako č. 24 
na pozemku stp.č. 9403 v k.ú. Pardubice v areálu Hůrka čp. 1823 občanskému sdružení PAMAKO, 
sídlo Hůrka 1823, 530 02 Pardubice III - Bílé předměstí, IČ 48159123, účel nájmu zázemí pro provoz 
fotbalového hřiště a provozování hostinské činnosti.  

2. doporučuje 

stanovit nájemné za výměru restaurace ve výši 402,70 Kč/m2/rok, za ostatní plochy ve výši 287,25 
Kč/m2/rok. 

______________________________________________________________________________________ 
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15. 
Žádost Renaty Marešové o nájem nebytových prostor v areálu Hůrka  

 
Usnesení R/452/2013              (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytových prostor o celkové výměře 100,51 m2 v objektu bez čp./č.e. označeného jako č. 6 na 
pozemku stp.č. 3515/15 v k.ú. Pardubice v areálu Hůrka čp. 1823 Renatě Marešové, nar. 10. 7. 1972, IČ 
00957291, bytem Dašická 1767, 530 03 Pardubice., účel nájmu opravna motorových vozidel. 
 

16. 
Diskuse 

 

Při projednávání investičních akcí plánovaných v roce 2013 a 2014 na území Městského obvodu Pardubice 
III bylo diskutováno vybudování petangového hřiště. Byly vytipovány vhodné lokality a přijato usnesení: 
 
Usnesení R/453/2013              (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala záměr vybudování petangového hřiště a 

pověřuje 

starostu Městského obvodu Pardubice III jednáními o zřízení petangového hřiště do ceny 50.000,- Kč. 
___________________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne 27. června 2013 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


