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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 37. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

 
(39. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 26.9.2013) 

 
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. 
Svěření pravomoci Rady MO Pardubice III na úřad a novelizace vnitřních předpisů 

 

Usnesení R/480/2013              (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. svěřuje 

podle ust. § 102, odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Úřadu městského obvodu 
Pardubice III, odboru ekonomickému a vnitřních věcí ukládání pokut ve věcech samostatné působnosti 
obce dle § 58 zákona o obcích, 

2. schvaluje 

a) novelu vnitřní směrnice Organizační řád podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

b) novelu vnitřní směrnice Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem podle přílohy č. 2, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, 
 

3.   ukládá 

podávat o projednaných věcech dle bodu 1. pravidelně informace členům Rady městského obvodu 
Pardubice III.  

 Z: tajemník 
T: průběžně 

______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Informativní zpráva - pln ění rozpočtu  Městského obvodu Pardubice III k 31.8.2013  

 

Usnesení R/481/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 
 

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

 

Usnesení R/482/2013              (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 
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s návrhem 4. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 v celkové výši rozpočtu 
28.561 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit 4. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 9/2013 

______________________________________________________________________________________ 

4. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/483/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici 
V Zahrádkách na místní komunikaci u rodinného domu čp. 533, (situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení) pro P.K.* (držitelku průkazu ZTP/P) zastoupenou na základě plné moci D.K.*,  v termínu 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 s tím, že žadatelka, jejíž platnost průkazu ZTP/P končí dne 16. 6. 2014, 
doloží po uplynutí této doby nový průkaz ZTP/P. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________________ 

5. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/484/2013              (rozprava: 1; hlasování: pro 5, 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. 974 - 979, konkrétně před vchodem čp. 
976 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro M.P.* (držitelku průkazu ZTP/P) v termínu 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________________ 

 

6. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/485/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici 
Brigádníků na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 366 - 369, konkrétně mezi vchody čp. 368 - 
369 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro J.Č.* (držitele průkazu ZTP) v termínu od 1. 
1. 2014 do 31. 12. 2016. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________________ 
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7. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Rozšíření obchodně-servisního areálu skupiny Barth“ 

 
Usnesení R/486/2013              (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Rozšíření obchodně-servisního areálu skupiny 
Barth“ v rámci územního řízení tak, jak je uvedeno v situačním výkresu projektové dokumentace, 
zpracované Ing. Miloslavem Burianem, se sídlem Štrosova 567, 530 03 Pardubice, IČ 10492682, s tím že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_____________________________________________________________________________________ 

8. 
Vyjádření k opravě trasy vedení veřejného osvětlení akce „Veřejné osvětlení Pardubice – Studánka 

II – oprava – část I. II. III. IV.“ 
 

Usnesení R/487/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrhovanou trasou opravy veřejného osvětlení tak, jak je uvedeno 
v situačním výkrese projektové dokumentace pro stavební povolení plánované akce „Veřejné osvětlení 
Pardubice – Studánka II – oprava – část I. II. III. IV.“, zpracované společností E-dir s. r. o., se sídlem 
Štrosova 291, 530 03 Pardubice IČ 259 95 138 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

9. 
Vyjádření k opravě trasy vedení veřejného osvětlení akce „Veřejné osvětlení Pardubice – Studánka 

II – oprava – ulice Pod Lipami“ 
 

Usnesení R/488/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrhovanou trasou opravy veřejného osvětlení tak, jak je uvedeno 
v situačním výkrese projektové dokumentace pro stavební povolení plánované akce „Veřejné osvětlení 
Pardubice – Studánka II – oprava – ulice Pod Lipami“, zpracované společností E-dir s. r. o., se sídlem 
Štrosova 291, 530 03 Pardubice IČ 259 95 138 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

11. 
Žádost Lenky Vynikalové o změnu nájemce pozemku 

 

Usnesení R/489/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se změnou nájemce části p.p.č. 409/125 k.ú. Studánka o výměře 100 m2 L.V.* a L.V.*  
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________________ 

12. 
Žádost Marie Poláčkové o sdělení kupní ceny pozemku 

 

Usnesení R/490/2013              (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

s prodejem pozemku p.p.č. 332/16 k.ú. Studánka o výměře 106 m2 Marii Poláčkové, nar. 12.3.1932, trvale 
bytem Jiránkova 1135/6, Řepy, Praha za cenu stanovenou s přihlédnutím k historickému vývoji jeho držby. 
______________________________________________________________________________________ 

14. 
Žádost Zdeňky Chmelíkové, Lubomíra Chmelíka, Boženy Kmoníčkové a Věry Hálové o vyjádření 

k předkupnímu právu k pozemkům 
 

Usnesení R/491/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

doporučuje 

a) uplatnit předkupní právo u pozemku p.p.č. 986/18 o výměře 52 m2 k.ú. Pardubice 
 
b) uplatnit předkupní právo u částí pozemků p.p.č. 1056/1 o výměře 967 m2 a p.p.č. 1064/5 o výměře 

1583 m2 oba k.ú. Pardubice dotčených stavbou komunikace 
 
c) zrušit předkupní právo u pozemku p.p.č. 1056/5 o výměře 68 m2 k.ú. Pardubice 
______________________________________________________________________________________ 

15. 
Žádost Milana Kyncla o snížení nájemného v čp. 1585 Na Drážce  

 

Usnesení R/492/2013              (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se snížením nájemného Milanu Kynclovi, IČ 15012204, bytem Luční 1851, 530 03 Pardubice za nebytový 
prostor v objektu čp. 1585 v ul. Na Drážce o 30 % na dobu 1 roku. 
______________________________________________________________________________________ 

16. 
Zadání stavby Oprava chodníku v ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční, úsek E  

 

Usnesení R/493/2013              (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) přímé zadání stavby Oprava chodníku v ulici Spojilská, Na Kopci, Hraniční, úsek E v souladu s čl. 6 
bodem 3. Zadávacího řádu veřejných zakázek společnosti Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 
Pardubice, IČ 25262572 za cenu 1 457 663 Kč s DPH; 

b) uzavření smlouvy o dílo se Službami města Pardubic a.s. ve znění dle důvodové zprávy.        
______________________________________________________________________________________ 

17. 
Vyjádření k žádosti o změnu povolení vyhrazeného parkování 

 

Usnesení R/494/2013              (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 u objektu 
čp. 714 v ulici Jana Zajíce na nové u výměníku ČEZ Distribuce, a. s. v téže ulici (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) pro Městskou policii Pardubice, se sídlem Pernerova 443, 530 02 
Pardubice, zastoupenou na základě plné moci Leošem Dorazilem, trvale bytem Ostřešany 80, 530 02 
Pardubice, datum nar. 11. 9. 1965  
______________________________________________________________________________________ 
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18. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 

Usnesení R/495/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici 
Brigádníků na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 366 - 369, konkrétně před vchodem čp. 367 
(situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro L.K.* (držitele průkazu ZTP) v termínu od 1. 1. 
2014 do 31. 12. 2016. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________________ 

19. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 

Usnesení R/496/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici 
Bartoňova na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 840 - 841, konkrétně před vchodem čp. 841 
(situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro P.F.* (držitele průkazu ZTP/P) v termínu od 1. 1. 
2014 do 31. 12. 2016. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________________ 

20. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 

Usnesení R/497/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici 
Bartoňova na stávajícím parkovišti za bytovým domem čp. 846 - 849, konkrétně za čp. 848 (situační výkres 
je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro V.G.P.* (držitelku průkazu ZTP) v termínu od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2016. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________________ 

21. 
Žádost ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene  

 

Usnesení R/498/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se zřízením úplatného věcného břemene na části p.p.č. 80/9, části p.p.č. 89/15, části p.p.č. 89/33, části 
p.p.č. 94/14, části p.p.č. 129/15, části p.p.č. 351/21, části p.p.č. 351/22, části p.p.č. 351/25 k.ú. Studánka ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s, IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 za 
účelem uložení a provozování kabelového vedení 1 kV a kabelových skříní v rámci stavby „Pardubice, Ve 
Stezkách – úprava vedení nn“. 
 
V Pardubicích dne 26. září 2013 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 

 


