
13. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 21. září 2011       Strana 1 (celkem 6) 
 

 
 

 
SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 13. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

(13. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 21. září 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 5, proti -, zdrž -) 
 

1. Promenádní koncert září 2011 
2. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31.8.2011 
3. 3. změna rozpočtu MO Pardubice III roku 2011 
4. Jmenování likvidační komise  
5. Vyjádření k projektové dokumentaci – Marie Kuchařová  
6. Vyjádření k projektové dokumentaci stavby RD –  Sideris s.r.o. 
7. Vyjádření k žádosti o vyhrazené parkovaní – Jiří Čtvrtečka 
8. Vyjádření k žádosti o nájem části p.p.č. 4074/1 v k.ú. Pardubice - Hůrka 
9. Vyjádření k žádosti o nájem a prodej části p.p.č. 831/4 a p.p.č. 831/3 v k.ú. Pardubice 
10. Ceník inzerce ve Zpravodaji MO Pardubice III 
11. Zadání zpracování projektové dokumentace „Zřízení chodníku v ulici Luční a U Školy, 

Pardubice“ 
12. Zadání zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy prostoru u bytového domu čp. 

1565 – 1567 v ulici Dašická, Pardubice“ 
13. Veřejné osvětlení – rozšíření souboru v části Studánka, Pardubice 
14. Vyjádření k žádosti o pronájem nebytového prostoru v objektu čp. 983, ul. Jana Zajíce, 

Pardubice 
15. Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 32/2011 
16. Nákup kalendářů na pomoc Dětskému centru Veská 
17. Diskuse 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

1. 
Informativní zpráva - promenádní koncerty 

 
Usnesení R/149/2011                             (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
_______________________________________________________________________________ 
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2. 
 Informativní zpráva - pln ění rozpočtu   

Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2011  
 

Usnesení R/150/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

1. b e r e  n a  vě d o m í    

vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31.8.2011, které je jako 
příloha nedílnou součástí tohoto unesení,  

2. u k l á d á   

předložit vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31.8.2011 na 
nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 9/2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

3. 
3. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2011 

 
Usnesení R/151/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

1. b e r e  n a  vě d o m í    

návrh 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2011 v celkové výši rozpočtu 
33.557 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, 

2. u k l á d á   

předložit 3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2011 na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 9/2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

4. 
Jmenování likvidační komise 

 
Usnesení R/151/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. jmenuje 

jednorázovou likvidační komisi v následujícím složení: 

Předseda komise: 
Ing. Jaroslav Cihlo místostarosta Městského obvodu Pardubice III 

Členové komise: 
JUDr. Ludmila Knotková tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice III 
Ing. Irena Štěpánková  vedoucí odboru ekonomického a sociálního 
Miluše Pětioká        sam. odborný referent odboru dopravy a životního prostředí 
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Zina Mejzlíková   sam. odborný referent kanceláře úřadu 

Tajemník komise: 
Milena Rajnetová  sam. odborný referent odboru ekonomického a sociálního 

2. ukládá 

předložit návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Radě 
městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 10/2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k projektované trase optického kabelu akce „PAHUS – Optické připojení – 

Pardubice – Husova ul. – investor GTS“ 
 
Usnesení R/153/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy optického kabelu tak, jak je uvedeno v situačním 
výkrese plánované akce „PAHUS – Optické připojení – Pardubice – Husova ul. – investor GTS“, 
zpracovaném projekční kanceláří Marie Kuchařová, se sídlem Dražkovice 141, 533 33 Pardubice, 
IČ 162 40 171 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________ 

 

6. 
 Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Novostavba rodinného 

domu Luční ul., p. p. č. 740/8 v katastrálním území Pardubice“ 
 
Usnesení R/154/2011                             (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s vydáním územního rozhodnutí pro akci „Novostavba rodinného 
domu Luční ul., p. p. č. 740/8 v katastrálním území Pardubice“, kterou zpracovala společnost 
SIDERIS s. r. o., se sídlem Wintrova 827, 530 03 Pardubice, IČ 62025210 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
_______________________________________________________________________________ 
 

7. 
Zřízení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/155/2011                             (rozprava: 4; hlasování: pro 5, 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. 369 
(situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro žadatele J.Č.* v termínu od 1. 10. 2011 
do 31. 12. 2013). 



13. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 21. září 2011       Strana 4 (celkem 6) 
 

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

 
 

8. 
Vyjádření k žádosti o nájem části pozemku parc.č. 4074/1 v k.ú. Pardubice v areálu Hůrka  

 
Usnesení R/156/2011                             (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

s nájem části p.p.č. 4074/1 o výměře 40 m2 k.ú. Pardubice panu P.D.*za účelem parkování vozidel  
u nebytového prostoru v objektu č. 7  areálu Hůrka. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
_______________________________________________________________________________ 

 

10. 
Ceník inzerce ve Zpravodaji MO Pardubice III 

 

Usnesení R/157/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. souhlasí  

se zveřejňováním inzerce za úplatu ve Zpravodaji městského obvodu Pardubice III v rozsahu 
nejvýše ¼ celkového objemu jednotlivého vydání zpravodaje, 

2. schvaluje 

ceník inzerce ve Zpravodaji městského obvodu Pardubice, který je jako příloha nedílnou 
součástí tohoto usnesení.  

_______________________________________________________________________________ 
 

11. 
Zadání zpracování projektové dokumentace „Zřízení chodníku v ulici Luční a U Školy, 

Pardubice“ 
 

Usnesení R/158/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

zadání zpracování projektové dokumentace „Zřízení chodníku v ulici Luční a U Školy, 
Pardubice“, viz situační výkres, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. rozhodla,  

že zhotovitelem projektové dokumentace bude společnost PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 
169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 za nabídkovou cenu 94 800,- Kč včetně DPH 20%, 

3. ukládá  

uzavřít se společností PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161 
smlouvu o dílo podle bodu 1 a 2.     

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
             Termín: říjen 2011 

_______________________________________________________________________________ 
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12. 
Zadání zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy prostoru u bytového domu 

čp. 1565-1567 v ulici Dašická, Pardubice“ 
 

Usnesení R/159/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby „Stavební úpravy 
prostoru u bytového domu čp. 1565-1567 v ulici Dašická, Pardubice“, viz situace ze studie, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. rozhodla,  

že zhotovitelem projektové dokumentace bude společnost PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 
169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 za nabídkovou cenu 129 600,- Kč včetně DPH 20%, 

3. ukládá  

uzavřít se společností PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161 
smlouvu o dílo podle bodu 1 a 2.     

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
             Termín: říjen 2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

13. 
Veřejné osvětlení - rozšíření souboru v části Studánka, Pardubice 

 

Usnesení R/160/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje  

objednání zemních prací, které budou provedeny v rámci akce „Veřejné osvětlení – rozšíření 
souboru v části Studánka, Pardubice“ u společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem 
Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 za nabídkovou cenu 45 546.96 Kč včetně DPH 
20 %, 

2. ukládá 

objednat u společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, 
IČ: 25262572 zemní práce pro akci „Veřejné osvětlení – rozšíření souboru v části Studánka, 
Pardubice“.  

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
              Termín: říjen 2011  

_______________________________________________________________________________ 
 

15.  
Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 32/2011 

 

Usnesení R/161/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

členem výběrové komise pro výběrové řízení č. 32/2011 podle zákona č. 312/2002 Sb. na pozici 
vedoucího odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice III, namísto 
Ing. Aleše Vavřičky paní Miluši Pětiokou. 
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______________________________________________________________________________ 
 

16. 
Nákup kalendářů na pomoc Dětskému centru Veská 

 
V souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., § 8 týkající se oznámení o osobním zájmu nebo vztahu k 
projednávané věci členka Rady MO Pardubice III MUDr. Peřinová vystoupila v rozpravě a 
oznámila svůj poměr k projednávané věci s tím, že se zdržuje hlasování. 
 
Usnesení R/162/2011                            (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uvolnění částky 10.000,- Kč na nákup 20 ks kalendářů na podporu Dětského centra Veská 
prostřednictvím Rotary clubu Pardubice 
_______________________________________________________________________________ 
 

17. 
Diskuse 

 

Usnesení R/163/2011                            (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III   

1. rozšiřuje 

 počet členů Technické komise Rady městského obvodu Pardubice III na 6 členů, 

2. jmenuje 

 členem technické komise za Radu seniorů Jaroslava Žítka d.t. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne 21. září 2011 
 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


