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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 35. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(1. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 23. listopadu 2010) 

 
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 zákona128/2000 Sb., 
v platném znění) jsou občané oprávněni nahlížet do usnesení Rady městského obvodu Pardubice III. 
______________________________________________________________________________ 

 

I.    
                                               Schválení programu jednání            (pro 5, proti -, zdrž -) 

 
1. Vyjádření k žádosti o pronájem nebytového prostoru 
2. Vyjádření k žádosti o prodej pozemku st.p.č. 946 a části pozemku p.č. 409/36 v k.ú. 

Studánka 
3. Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku p.č. 469/2 v k.ú. Studánka 
4. Informativní zpráva o způsobu vydávání povolení vyhrazeného parkování 
5. Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování 
6. Vyjádření k PD „Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ul. Luční a Dašická“ 
7. Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování 
8. Vyjádření k žádosti o bezúplatný převod pozemku st.p.č. 716 v k.ú. Studánka 
9. Vyjádření k žádosti o prodej pozemků p.č. 285/4 a 285/15 v k.ú. Studánka 
10. Vyjádření k žádosti o prodej pozemků p.č. 409/12, 409/17 a části pozemku p.č. 409/125 

v k.ú. Studánka 
11. Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 2988/6 v k.ú. Pardubice 
12. Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování 
13. Zřízení komisí, jmenování předsedů a členů komisí RMO Pce III 
14. Informace o plnění rozpočtu 10/2010 
15. Kulturní akce MO Pardubice III pro rok 2011 
16. Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování 
17. Informativní zpráva – stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
18. Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování 
19. Vyjádření k žádosti o pronájem nebytového prostoru 
20. Diskuse 

 
______________________________________________________________________________ 

 

1. 
Vyjádření k záměru pronájmu nebytových prostor  

v areálu Hůrka č.p. 1823 
 
Usnesení R/1/2010                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

se záměrem pronajmout nebytový prostor - sklad o celkové výměře 66,8 m2 v areálu Hůrka      
čp. 1823 v objektu č. 9 stojícím na pozemku označeném jako stp.č. 3515/17 k.ú. Pardubice (vrata 
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č. 10 a 11) panu Karlu Průchovi, IČ 72906138, bytem J. Janáčka 949 Pardubice, účel nájmu 
sklad věcí pro Exekutorský úřad, sklad materiálu pro správce konkurzní podstaty. 
______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku st.p.č.  946 

a části pozemku p.č 409/36 v k.ú. Studánka 
 

Usnesení R/2/2010                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemku st.p.č. 946 o výměře 175 m2 v k.ú. Studánka panu S.N.*, a to za cenu 
v daném místě a čase obvyklou. 
 

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

4. 
Informativní zpráva – vydávání povolení vyhrazených parkovacích míst na území 

Městského obvodu Pardubice III  
 

Usnesení R/3/2010                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 

 

5. 
Prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/4/2010                                                               (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, z boční strany rodinného domu čp. 533, (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) pro P.K.*, zastoupenou na základě plné moci matkou D.K.* 
v termínu od 1.1.2011 do 31.12. 2013. 
 
 (Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 

 

9. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemků p.č. 285/4 a p.č. 285/15 v k.ú. Studánka 

 

Usnesení R/5/2010                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemků p.č. 285/4 o výměře 643 m2 a p.č. 285/15 o výměře 77 m2 v k.ú. Studánka, 
žadatelům panu F.S.* a paní K.S.*, a to za cenu obvyklou při prodeji srovnatelného majetku 
v daném místě a čase.  

 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
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10. 

Vyjádření k žádosti o prodej pozemků  
p.č. 409/12, 409/17 a části pozemku p.č. 409/125 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení R/6/2010                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemků p.č. 409/12 o výměře 89 m2, p.č. 409/17 o výměře 12 m2 a části pozemku 
p.č. 409/125 o výměře 30 m2 v k.ú. Studánka, paní D.T.*, a to za cenu obvyklou při prodeji 
srovnatelného majetku v daném místě a čase.  

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

 
11. 

Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 2988/6 v k.ú. Pardubice 
 
Usnesení R/7/2010                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemku p.č. 2988/6 o výměře 18 m2 v k.ú. Pardubice  J.C.* a J.P.*, a to za cenu 
obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase.  

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

 
13. 

Zřízení odborných komisí Rady městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení R/8/2010                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. zřizuje  

a) humanitní komisi Rady městského obvodu Pardubice III, 
b) technickou komisi Rady městského obvodu Pardubice III, 

2. stanovuje  

a) počet členů humanitní komise na 5, 
b) počet členů technické komise na 5, 

3. jmenuje 

a) předsedkyní humanitní komise Mgr. Bc. Ivanu Nejedlou, 
b) předsedou technické komise Ing. Jiřího Moravce, 
c) členy humanitní komise MUDr. Drahomíru Peřinovou, Mgr. Jiřinu Klírovou, Zdeňka 

Linharta a Ing. Aleše Vavřičku, 
d) členy technické komise Mgr. Petra Dobrého, doc. Ing. Oktaviána Strádala, Ph.D., 

Rostislava Bittnera a Ing. Michala Vargu. 
______________________________________________________________________________ 
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14. 
Informativní zpráva - pln ění a čerpání rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III k 31. 10. 2010 

 

Usnesení R/9/2010                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 

 
15. 

Kulturní akce M ěstského obvodu Pardubice III pro rok 2010 
 

Usnesení R/10/2010                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

uskutečnit jako kulturní akce Městského obvodu Pardubice III na rok 2011 „Masopustní 
tancovačka“ (předpokládaný termín 26.2.2011), „Slet čarodějnic“ (termín 30.4.2011), 
„Dětský den“ (termín bude upřesněn), „Studánecké posvícení“ (termín bude upřesněn), 
„Vítání podzimu“ (termín bude upřesněn v září),  „Strašidelná stezka“ (termín bude 
upřesněn),  „Vánoční zpívání“ (předpokládaný termín 23.12.2011),  „soutěž rozkvetlá okna“ 
a případně další. Akce budou připraveny ve spolupráci s KC Pardubice a místními 
základními školami; 

2. ukládá  

předložit informaci o kulturních akcích MO Pardubice III pro rok 2011 na jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 16. 12. 2010.  

Z: Irena Štěpánková 
T: 12/2010 

___________________________________________________________________________ 
 

16. 
Zřízení vyhrazeného parkování 

 

Usnesení R/11/2010                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

zvláštní užívání místní komunikace parkoviště pro zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, ulici Luďka Matury, před bytovým domem čp. 851 - 852, konkrétně naproti čp. 
851 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro L.S.* v termínu od 1. 12. 2010 do 
31. 12. 2013. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

17. 
Informativní zpráva – stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva  

 
Usnesení R/12/2010                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 
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18. 
Prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/13/2010                                                               (pro 4, proti 1, 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 u penzionu pro důchodce čp. 1015, 
(situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro J.K.* v termínu od 1. 1. 2011 do 31. 
12. 2012. 
______________________________________________________________________________ 

 

19. 
Vyjádření k záměru pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka č.p. 1823 

 
Usnesení R/14/2010                                                               (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

se záměrem pronajmout nebytové prostory - sklad o celkové výměře 136,8 m2 v areálu Hůrka čp. 
1823 v objektu č. 9 stojícím na pozemku označeném jako stp.č. 3515/17 k.ú. Pardubice (vrata č. 
15 až 18) a  sklad o celkové výměře 105,0 m2 v areálu Hůrka čp. 1823 v objektu č. 12 stojícím na 
pozemku označeném jako stp.č. 3515/17 k.ú. Pardubice (vrata č. 7 až 9) Pardubickému kraji se 
sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822, účel nájmu sklad pro uložení 
nábytku. 
______________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne 23. listopadu 2010. 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


