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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 6. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(6. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 24.3.2011) 

 
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. 
_______________________________________________________________________________ 

 
1. 

Informativní zpráva - pln ění a čerpání rozpočtu MO Pardubice III k 28. 2. 2011 
 

Usnesení R/65/2011                                                                 (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

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

2. 
Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času pro rok 2011 

 
Usnesení R/66/2011                                                                 (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

poskytnutí dotací v celkové výši 187.000,- Kč dle žádostí tak, jak je uvedeno v příloze, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení 

2. ukládá   

uzavřít smlouvy o poskytnutí schválených dotací s příslušnými subjekty.  
Z: Irena Štěpánková 

T: duben 2011 
______________________________________________________________________________ 

 

3. 
Vyhlášení soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu“ 

 
Usnesení R/67/2011                                                                 (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. vyhlašuje 

soutěž „O nejkrásnější květinovou výzdobu“, jejíž podmínky jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
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2. ukládá   

zveřejnit vyhlášení soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu“ a její podmínky obvyklým 
způsobem. 

Z: Irena Štěpánková 
T: květen 2011 

_______________________________________________________________________________ 
4. 

Výběr míst pro měření rychlosti vozidel 
 

Usnesení R/68/2011                                                                 (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

schvaluje  

navržené úseky silnic a místních komunikací na území Městského obvodu Pardubice III, kde je 
potřebné měřit rychlost vozidel, a to ulice Dašická, Na Drážce, Staročernská, Spojilská, Jana 
Zajíce, Luční, Věry Junkové, Sezemická, Bartoňova a Dubinská.  
_____________________________________________________________________________ 

 

5. 
Vyjádření k žádostem o prodloužení platnosti smluv o umístění reklamního zařízení 

 

Usnesení R/69/2011                                                                 (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předložené žádosti a  

souhlasí 

a) s prodloužením platnosti smlouvy se společností BARTH - media, a.s., spol. s r.o.,  
IČ: 25256181, se sídlem Pardubice III, Bílé Předměstí, Hůrka 1798, o umístění 1 ks 
jednostranného reklamního zařízení o rozměru 5,1 m x 2,4 m, tj. 12,24 m2 na p.p.č. 409/29 
k.ú. Studánka na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou,  

b) s prodloužením platnosti smlouvy se společností BARTH - media, a.s., spol. s r.o.,  
      IČ: 25256181, se sídlem Pardubice III, Bílé Předměstí, Hůrka 1798, o umístění 1 ks    
      jednostranného reklamního zařízení o rozměru 5,1 m x 2,4 m, tj. 12,24 m2 na p.p.č. 409/93    
      k.ú. Studánka na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou,  

c) s prodloužením platnosti smlouvy se společností BARTH - media, a.s., spol. s r.o.,  
IČ: 25256181, se sídlem Pardubice III, Bílé Předměstí, Hůrka 1798, o umístění 1 ks    
oboustranného reklamního zařízení o rozměru 5,1 m x 2,4 m, tj. 12,24 m2 na p.p.č. 2986/8, 
p.p.č. 2986/4 k.ú. Pardubice na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou, 

d) s prodloužením platnosti smlouvy se společností BARTH - media, a.s., spol. s r.o.,  
      IČ: 25256181, se sídlem Pardubice III, Bílé Předměstí, Hůrka 1798, o umístění 1 ks       
      jednostranného reklamního zařízení  o rozměru 5,1 m x 2,4 m, tj. 12,24 m2 na p.p.č. 902/3,    
      p.p.č. 2984 k.ú. Pardubice na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou, 

e) prodloužením platnosti smlouvy se společností BARTH - media, a.s., spol. s r.o.,  
IČ: 25256181, se sídlem Pardubice III, Bílé Předměstí, Hůrka 1798, o umístění 1 ks 
oboustranného reklamního zařízení o rozměru 5,1 m x 2,4 m, tj. 12,24 m2 na p.p.č. 409/20 k.ú. 
Studánka na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou.  

______________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu „Pardubice – Studánka, 

rodinný dům a samostatná garáž na p.p.č. 174/8“ 
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Usnesení R/70/2011                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu „Pardubice – 
Studánka, rodinný dům a samostatná garáž na p.p.č. 174/8“ s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
______________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření k umístění letní předzahrádky 

 

Usnesení R/71/2011                                                                 (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 

schvaluje  

za Městský obvod Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace pro umístění letní 
předzahrádky v Pardubicích, v ulici Na Drážce, před barem JOLLY JOKERS čp. 1810, pro 
společnost CASCO 21 s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČ 28374762 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
______________________________________________________________________________ 

 

8. 
Vyjádření k záměru pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka č.p. 1823 

 

Usnesení R/72/2011                                                                 (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předložené žádosti a  

souhlasí 

a) se záměrem pronajmout nebytové prostory o 339,53 m2 v objektu č. 10 (vrata č. 1 až 11) 
stojícím na pozemku st.p.č. 3515/18 k.ú. Pardubice v areálu Hůrka čp. 1823, Ing. Karlovi 
Průchovi, IČ: 72906138, bytem Josefa Janáčka 949, 53012 Pardubice III - Studánka 
(Pardubice III), účel nájmu sklad materiálu a zabavených věcí pro exekuční kanceláře, 

b) se záměrem pronajmout nebytové prostory o 170 m2 v objektu č. 9 (vrata č. 6 až 9a) stojícím 
na pozemku st.p.č. 3515/17 k.ú. Pardubice v areálu Hůrka čp. 1823, společnosti CNG 
realizační cz, s.r.o. IČ 28782526, sídlem Erno Košťála 1000, 53012 Pardubice – Studánka, 
účel nájmu sklad zdvihacích mechanismů a stavebních a potrubářských materiálů. 

______________________________________________________________________________ 
 

9. 
Pořádání „Farmářských trhů na Dubině“ 

 

Usnesení R/73/2011                                                                 (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

pořádání „Farmářských trhů na Dubině“ v lokalitě Pardubice, Dubina centrum,  před čp.  J. 
Zajíce  946 a přilehlém prostranství, v období od 1.4.2011 do 30.6.2011 každou sobotu od 7.00 
do 12.00 hod. Sortimentem prodávajících budou především zemědělské výrobky, zahrádkářské 
výpěstky, květiny, sadba, případně řemeslné výrobky. 
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2. ukládá   

a) objednat zajištění organizace „Farmářských trhů na Dubině“ u KC Pardubice. 

b) zveřejnit údaje o pořádání „Farmářských trhů na Dubině“ na webových stránkách 
www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/. 

Z: Irena Štěpánková 
T: březen 2011 

10. 
Zadání zpracování studie „Stavební úpravy prostoru u bytového domu čp. 1565-1567 v ulici 

Dašická, Pardubice“ 
 
Usnesení R/74/2011                                                                 (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

zpracování studie „Stavební úpravy prostoru u bytového domu čp. 1565-1567 v ulici Dašická, 
Pardubice“, viz situační výkres, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. rozhodla,  

že zhotovitelem studie bude společnost PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 
Pardubice, IČ: 25292161 za nabídkovou cenu 33 600,- Kč včetně DPH, 

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: duben 2011 

______________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k záměru rozšíření účelu výpůjčky  pozemku p.č. 475 v k.ú. Studánka  

 
Usnesení R/75/2011                                                                 (pro 3, proti -, zdrž. 1) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

rozšířením účelu výpůjčky části p.p.č. 475 o výměře 130 m2 k.ú. Studánka o zřízení dětského 
hřiště s herními prvky a lavičkami. 
______________________________________________________________________________ 
 

13. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 233/58 v k.ú. Studánka 

 

Usnesení R/76/2011                                                                 (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemku p.č p.p.č. 170/9 o výměře 96 m2 k.ú. Studánka M.D.* a K.D.* a panu J.J.*,    
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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______________________________________________________________________________ 
 

14. 
Analýza výkonu státní správy na městských obvodech 

 

Usnesení R/77/2011                                                                 (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s analýzou výkonu státní správy zpracovanou za městské obvody firmou EDUKOL včetně 
závěrů v této analýze uvedených, 

2. bere na vědomí 

obsah analýzy výkonu státní správy zpracované Magistrátem města Pardubice, 

3. ukládá 

podle potřeby svolat pracovní schůzku členů Zastupitelstva městského obvodu k projednání 
dokumentů uvedených v bodě 1 a 2. 

Z: Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
T: do 21. 4. 2011 

______________________________________________________________________________ 
 

15. 
Seč trávníků na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2011 

 
Usnesení R/78/2011                                                                 (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO III seč 2011, dle které zhotovitel Služby města Pardubic 
a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 bude pro objednatele Statutární 
město Pardubice - Městský obvod Pardubice III provádět zakázku „Seč trávníků na území 
Městského obvodu Pardubice III v roce 2011“ za nabídkovou cenou 1 437 220,80 Kč včetně 
DPH 20 %, 

2. ukládá 

uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, 
IČ 25262572 smlouvu o dílo č. AG-MO III seč 2011, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

        Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová  
        Termín: březen 2011 

______________________________________________________________________________ 
 

16. 
Vyjádření k umístění letní předzahrádky 

 
Usnesení R/79/2011                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  
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za Městský obvod Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace pro umístění letní 
předzahrádky v Pardubicích, v ulici Erno Košťála čp. 990, před provozovnou herny, pro 
společnost TYPOS CZ s.r.o., se sídlem Sokolovská 878, 516 01 Rychnov n. Kněžnou, IČ 259 84 
977 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 

 
______________________________________________________________________________ 
 

 
 
V Pardubicích dne 24. března 2011 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


