
53. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 30. 9. 2010  Strana 1 (celkem 4)  
 

 
SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 53. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

(53. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 30. 9 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 zákona 
128/2000 Sb., v platném znění) jsou občané oprávněni nahlížet do usnesení Rady městského 
obvodu Pardubice III. 
______________________________________________________________________________ 

 
 

1. 
Knihovna M ěstského obvodu Pardubice III  

– Týden knihoven 4. – 10. října 2010  
 
Usnesení R/733/2010                                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s dočasným osvobozením od základního poplatku 
pro děti a důchodce a za upomínky vypůjčených a nevrácených knih v období od 4. – 10. října 
2010 v Knihovně městského obvodu Pardubice III. 
______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Žádost o udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství Radou městského obvodu Pardubice III  
 

Usnesení R/734/2010                                                   (pro 3, proti -, zdrž. 1) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

uděluje výjimku 

ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v době konání akce 
„Kasičovo zábavné odpoledne“ dne 7. října 2010 od 14:00 do 18:00 hod. na veřejném 
prostranství u obchodního centra Dubina a na veřejném prostranství mezi čp. 983 a centrálním 
parkem Dubina.  

Pan Ján Kasič vystoupil v rozpravě ke zprávě č. 2. Vzhledem k osobnímu zájmu k dané žádosti 
se zdržuje hlasování. 
_____________________________________________________________________________ 

 

3. 
Vyjádření k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR o směnu pozemků  

 
Usnesení R/735/2010                                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí, 

aby pozemky:   

část p.p.č. 902/13 (dle GP č. 6465-1/2009 p.p.č. 902/15) o výměře 148 m2, část p.p.č. 902/13 (dle 
GP č. 6465.1/2009 p.p.č. 902/16) o výměře 10 m2, části p.p.č. 902/13 díl „g1“ o výměře 67 m2, 
části p.p.č. 2720/12 díl „e1“ o výměře  135 m2 (dle GP č. 6465-1/2009 p.p.č. 2720/12 - 202 m2), 
v k.ú. Pardubice, které jsou ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 
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státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 549/56, Praha, 

a pozemky: 

část p.p.č. 902/2 (dle GP 6465-1/2009 p.p.č. 902/14) o výměře 19 m2, část p.p.č. 2720/2 díl „z“ o 
výměře 1069 m2, část p.p.č. 902/11 díl „b“ o výměře 89 m2, část p.p.č. 2986/7 díl „t“  
o výměře 102 m2, část p.p.č. 2985/2 díl „v“ o výměře 2 m2, část p.p.č. 2720/5 díl „p“ o výměře 
84 m2, část p.p.č. 2720/6 díl „k“ o výměře 252 m2, část p.p.č. 2730/5 díl „h“ o výměře 49 m2, část 
p.p.č. 887/1 díl „g“ o výměře 212 m2, část p.p.č. 2984 díl „e“ o výměře 89 m2, část p.p.č. 902/3 
díl „h1“  o výměře 185 m2, část p.p.č. 902/12 díl „y“ o výměře 19 m2 dle GP 6465-1/2009 p.p.č. 
2720/2 – 2152 m2), část p.p.č. 2720/14 (dle GP 6465-1/2009 p.p.č. 720/41) o výměře 31 m2, část 
p.p.č. 2720/8 díl „m1“ o výměře 27 m2, část p.p.č. 2720/13 díl „k1“ o výměře 430 m2, část p.p.č. 
2720/11 díl „t1“ o výměře 7 m2, část p.p.č. 2720/10 díl „r1“ o výměře 6m2,část p.p.č. 2720/9 díl 
„o1“ o výměře 3 m2 (dle GP 6465-1/2009 p.p.č. 2720/8 – 473m2), část p.p.č. 2720/15 díl „z1“ o 
výměře 72 m2, část p.p.č. 2720/2 díl „c1“ o výměře 10 m2, část p.p.č. 2720/36 díl „u1“ o výměře 
45 m2, část p.p.č. 2986/4 díl „x1“ o výměře 88 m2 (dle GP č. 6465-1/2009 p.p.č. 2720/15 – 215 
m2), p.p.č. 2720/18 o výměře 10 m2, část p.p.č. 2714/1 díl „a2“ o výměře 3 m2, část p.p.č. 2720/4 
díl „b2“ o výměře 40 m2, část p.p.č. 987/23 díl „c2“ o výměře 98 m2 (dle GP č. 6465-1/2009 
p.p.č. 2720/18 – 151 m2) – (celkem 3041 m2), v k.ú. Pardubice a Studánka, které jsou ve 
vlastnictví statutárního města Pardubic, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, 

byly předmětem směnné smlouvy se žadatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se 
sídlem Na Pankráci 549/56, Praha 
______________________________________________________________________________ 

 

4. 
Vyjádření k záměru umístění reklamního zařízení na fasádu  

bytového domu č.p. 1568 v ul. Na Drážce 
 

Usnesení R/736/2010                                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se záměrem uzavření nájemní smlouvy k umístění  reklamního zařízení - plachty o velikosti 12m 
x 5m na severní fasádu domu č.p. 1568 v ul. Na Drážce, který je v majetku statutárního města 
Pardubice, se žadatelem - společností PERFECT OUTDOOR s.r.o., IČ 27835227, se sídlem 
Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Svatého Ducha 68/5, PSČ 794 01. 
______________________________________________________________________________ 

 

5. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice III  k 31.8. 2010 
 

Usnesení R/737/2010                                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

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

 

6. 
Informativní zpráva o inventarizaci pohledávek 

 

Usnesení R/738/2010                                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 
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7. 
Vyjádření k záměru zastřešení terasy u rodinného domu 

č.p. 207 v ulici Věry Junkové, k.ú. Studánka 
 
Usnesení R/739/2010                                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se záměrem zastřešení terasy v jihozápadním průčelí rodinného domu č.p. 207 v ulici Věry 
Junkové. Souhlas se vydává jako jeden z podkladů pro účely vydání územního souhlasu na 
uvedenou stavbu a nenahrazuje jakékoliv rozhodnutí, či opatření příslušného správního orgánu, 
ani vyjádření nebo stanoviska příslušných dotčených orgánů. 
______________________________________________________________________________ 

 

8. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce 

„Montáž solárního systému pro ohřev TUV“  
 

Usnesení R/740/2010                                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

za Městský obvod Pardubice III, navrženou projektovou dokumentaci (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro územní řízení na akci „Montáž solárního 
systému pro ohřev TUV“ společnosti IRBOS s.r.o., se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad 
Orlicí, IČ 259 33 094 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 

 

9. 
Vyjádření k záměru pronájmu nebytových prostor  

v budově občanské vybavenosti na st.p.č. 7115/6 v k.ú. Pardubice 
 
Usnesení R/741/2010                                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

1. souhlasí 

se záměrem pronajmout nebytový prostor - prodejnu o celkové výměře 94 m2 v přízemí 
objektu občanské vybavenosti stojícím na pozemku označeném jako stavební parcela č. 
7115/6 k.ú. Pardubice, ul. Na Drážce, vybranému zájemci. 

 
2. doporučuje 

uvedený nebytový prostor pronajmout žadateli Hradecká pekárna s.r.o. se sídlem Bieblova 
849, 500 03 Hradec Králové, IČ 62028413. Účel nájmu: prodejna pekařských a cukrářských 
výrobků s doplňkovým prodejem. 

______________________________________________________________________________ 
 

10. 
Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času  

pro rok 2010 
 

Usnesení R/742/2010                                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času dle žádosti č. 25/2010 p. 
Mgr. Janu Pilnému na akci „Pardubická pálka 2010“ ve výši  5.000,- Kč,  

2. ukládá  

uzavřít smlouvu o poskytnutí schválené dotace (daru).  

Z: Irena Štěpánková 
T: říjen 2010 

______________________________________________________________________________ 
 
 

12. 
Vyjádření k žádosti o uzavření smlouvy o umístění reklamního zařízení na p.č. 4428/1 

v k.ú. Pardubice  
 
 
Usnesení R/743/2010                                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení o rozměru 2 x 1,5 m 
(směrové označení k provozovně) na p.p.č. 4428/1 v k.ú. Pardubice, se společností Aigos s.r.o., 
IČ 25292463, se sídlem Husova 1787, Pardubice. Vyjádření Rady Městského obvodu Pardubice 
III nenahrazuje žádné z rozhodnutí či opatření správních orgánů příslušných k rozhodování ve 
věci umístění a provedení stavby.  
______________________________________________________________________________ 

 
 
V Pardubicích dne 30. září 2010. 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


