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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 46. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(46. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 11. 2. 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. 

Vyjádření k projektové dokumentaci „Centrální osa sídliště severovýchod – jihozápad, 
Pardubice - Dubina“ 

 
Usnesení R/630/2010                                                    (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 vydání stavebního povolení na akci „Centrální 
osa sídliště severovýchod – jihozápad, Pardubice - Dubina“ společnosti  PRODIN spol. a.s., se  
sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 

 
2. 

Vyjádření k projektové dokumentaci  
„Oprava krytu místní komunikace Bartoňova, Dubina“ 

 
Usnesení R/631/2010                                                    (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 vydání stavebního povolení na akci „Oprava 
krytu místní komunikace Bartoňova, Dubina“ společnosti PRODIN spol. a.s., se sídlem  
Jiráskova 169, 530 02  Pardubice, IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů.  
______________________________________________________________________________ 
 

3. 
Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky  

o regulaci provozování výherních hracích přístrojů 
 
Usnesení R/632/2010                                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 
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návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování výherních hracích přístrojů na území 
městského obvodu Pardubice III 

2. ukládá  

ve spolupráci s Městským obvodem Pardubice V předložit návrh obecně závazné vyhlášky o 
regulaci provozování výherních hracích přístrojů do Rady a Zastupitelstva Statutárního města 
Pardubice 

Z: Vítězslav Štěpánek, starosta MO 
T: březen 2010 

______________________________________________________________________________ 
 

4. 
Návrh na doplnění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném  

pořádku  – vymezení lokalit v příloze č. 5 
 
Usnesení R/633/2010                                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

změnu návrhu na doplnění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku v příloze 
č. 5 o lokality „Dubina centrum“, který je nedílnou součástí tohoto usnesení 

2. ukládá  

předložit změněný návrh na doplnění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném 
pořádku, přílohy č. 5 o lokalitu „Dubina centrum“ prostřednictvím ředitele Městské policie 
do Rady a Zastupitelstva Statutárního města Pardubice. 

 

Z: Ludmila Knotková, tajemník úřadu 
T: březen 2010 

______________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k záměru změny nájemce nebytového prostoru 

 
Usnesení R/634/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se záměrem změny nájemce nebytového prostoru o celkové výměře 110,8 m2 v objektu čp. 1013-
17 ul. E. Košťála (vchod čp. 1014) z  právnické osoby Pardubická lékařská pohotovost s.r.o.,     
IČ 287 71 311, se sídlem Erno Košťála 1014, Pardubice, PSČ 530 12, kde je MUDr. Vítězslav 
Novohradský jediným společníkem, na fyzickou osobu MUDr. Vítězslav Novohradský,            
IČ 69125422, účel nájmu – provozování ordinace praktického lékaře. 
______________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k žádostem o uzavření nájemních smluv  

na nebytové prostory v areálu Hůrka č.p. 1823 
 
Usnesení R/635/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
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Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy 

a) s nájemcem Lubomírem Dostálem, IČ 11586231, Pardubice, na nebytový prostor o výměře 
135,72 m2 v areálu Hůrka č.p. 1823, v objektu č. 7 stojícím na pozemku označeném jako 
stavební parcela č. 3515/16 k.ú. Pardubice, účel nájmu dílna obrábění kovů  

b) s nájemcem GO AGENCY s.r.o., IČ 28775431, Národních hrdinů 121, Pardubice,na 
nebytové prostory o výměře 138,95 m2 v areálu Hůrka č.p. 1823, v objektu č. 9 stojícím na 
pozemku označeném jako stavební parcela č. 3515/17 k.ú. Pardubice, účel nájmu sklad 
stánků, plechů, hliníkových konstrukcí 

______________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 1070/20 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení R/636/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemku p.č. 1070/20 o výměře 150 m2 v k.ú. Pardubice, paní Z.H.*, a to za cenu 
obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase.  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k záměru změny užívání restaurace Hůrka č.p. 1039  

na restauraci a hernu  
 
Usnesení R/637/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se záměrem změny v účelu užívání stávající restaurace v objektu č.p. 1039 na st.p.č. 3515/7 
v k.ú. Pardubice na restauraci a hernu. Souhlas se vydává pro účely projednání změny v účelu 
užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 
______________________________________________________________________________ 
 

9. 
Informativní zpráva - Spolupráce s pardubickou věznicí  

při údržbě veřejných prostranství 
 
Usnesení R/638/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí 

se záměrem spolupráce Městského obvodu Pardubice III s Věznicí Pardubice při údržbě 
veřejných prostranství. 
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______________________________________________________________________________ 
 

10. 
Informativní zpráva o inventarizaci pohledávek 

 
Usnesení R/639/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 
 

11. 
Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené starosty 

 
Usnesení R/640/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

proplacení zůstatku nevyčerpané řádné dovolené za rok 2009 evidované k 31.12.2009 starostovi 
Městského obvodu Pardubice III dle  § 79 odst. 5 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. 

 
Z: Irena Štěpánková 

T: březen 2010 
______________________________________________________________________________ 
 

12. 
Podání žádosti o dotaci z programu „Regenerace panelových sídlišť pro rok 2010“, kterou 

vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Usnesení R/641/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. dodatečně schvaluje 

podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o dotaci z programu „Regenerace 
panelových sídlišť pro rok 2010“ na realizaci akce: „Regenerace panelového sídliště Dubina 
– lokalita 5B“ prostřednictvím Statutárního města Pardubice,  

2. doporučuje 

předložit výše uvedenou žádost Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III 
k dodatečnému schválení na nejbližším jednání. 

Z: Lenka Vacinová 
T: březen 2010 

______________________________________________________________________________ 
 

13.  
Vyjádření k žádostem o prodej pozemků st.p.č. 5751/19 a 9660, zastavěných řadovými 

garážemi, v k.ú. Pardubice 
 
Usnesení R/642/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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a) se záměrem prodat pozemek st.p.č. 5751/19 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěný 
stavbou řadové garáže, vlastníkům stavby panu A.F.* a E.K.*, 

b) se záměrem prodat pozemek st.p.č. 9660 o výměře 20 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěný stavbou 
řadové garáže, vlastníku stavby B.R.* 

a to za cenu obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase.  

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

14. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na „Provádění kontroly a údržby 

sorpčních vpustí na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2010“  
 

Usnesení R/643/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Provádění kontroly a údržby sorpčních vpustí na 
území Městského obvodu Pardubice III v roce 2010“ dodavateli Služby města Pardubic a.s., 
se sídlem Hůrka 1803, 530 02  Pardubice, IČ 252 62 572, s nabídkovou cenou  64.800,- Kč 
včetně DPH 20 %,  

2. ukládá 

uzavřít se společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, 
IČ: 252 62 572 smlouvu o dílo na „Provádění kontroly a údržby sorpčních vpustí na území 
Městského obvodu Pardubice III v roce 2010“. 

  Z: Lenka Vacinová 
                T: březen 2010 

______________________________________________________________________________ 

 
15. 

Informativní zpráva – stav Studáneckého lesa po zimní kalamitě 
 

Usnesení R/644/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 
 

16. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku st.p.č. 836 a zřízení věcného břemene práva přístupu 

na části p.č. 409/193 v k.ú. Studánka 
 
Usnesení R/645/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) se záměrem prodat pozemek st.p.č. 836 o výměře 164 m2 v k.ú. Studánka, zastavěný budovou 
automatické tlakové stanice pro provozování vodovodu, vlastníku stavby společnosti 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ 60108631, se sídlem Teplého 2014, Pardubice, 

b) se záměrem uzavřít se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ 60108631, se 
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sídlem Teplého 2014, Pardubice, smlouvu o zřízení věcného břemene práva příjezdu na části 
pozemku p.č. 409/193 o výměře 57,5 m2 v k.ú. Studánka, a to za účelem provozování 
automatické tlakové stanice vodovodu na st.p.č. 836 v k.ú. Studánka 

______________________________________________________________________________ 
 
 
V Pardubicích dne 11. února 2010. 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


