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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 2. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(2. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 16. prosince 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. 
______________________________________________________________________________ 

 

I.    
                                               Schválení programu jednání            (pro 4, proti -, zdrž -) 

 
1. Vyjádření k pronájmu nebytového prostoru v č.p. 826, ul. Bartoňova 
2. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, rady, předsedů a členů výborů a komisí 
3. Smlouvy na rok 2011 – Odpadové hospodářství 
4. Smlouva o dílo na rok 2011 – Údržba a oprava místních a účelových komunikací na území 

Městského obvodu Pardubice III 
5. Opravy chodníků v ulici Spojilská, Na Kopci, Hraniční, část Raabova a část Pod Lipami – 

zadání projektové dokumentace 
6. Kácení starých stromů a výsadba nových stromů v části ulice Na Okrouhlíku – výběr zhotovitele 

a přijetí daru 
7. Termíny jednání RMO a ZMO pro rok 2011 
8. Informativní zpráva o přípravě akce „Kanalizace Hůrka“ 
9. Zřízení vyhrazeného parkování - Kudrna 
10. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 30.11.2010 
11. 4. změna rozpočtu MO Pardubice III 2010 
12. Návrh rozpočtu MO Pardubice III na rok 2011 
13. Zvýšení pravomocí Rady městského odvodu Pardubice III 
14. Informativní zpráva o pohledávkách 
15. Směrnice - schvalování hospodářských operací a systém zpracování účetnictví 
16. Vyjádření k pronájmu nebytového prostoru v č.p. 826, ul. Bartoňova 
17. Vyjádření k nabídce prodeje objektu výměníkové stanice č.p. 1587 na st.p.č. 6828 v k.ú. 

Pardubice 
18. Diskuse 

 

1. 
Vyjádření k žádostem o nájem nebytového prostoru  

v č.p.  826 ul. Bartoňova  
 

Usnesení R/14/2010                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

a) s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 14,0 m2 v 8. podlaží objektu čp. 
826 ul. Bartoňova stojícím na pozemku označeném jako st.p.č. 734 k. ú. Studánka, se 
společností IMPS a.s., IČ 46345931, se sídlem Koliště 1912/13, 657 80 Brno, pro účel 
kancelář – zprostředkování služeb pro VŠ se sídlem mimo Pardubice – kontaktní místo pro 
studenty. 
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b) s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 14,0 m2 v 8. podlaží objektu čp. 
826 ul. Bartoňova stojícím na pozemku označeném jako st.p.č. 734 k. ú. Studánka, s panem 
A.N.*, pro účel sklad pro uložení osobních věcí. 

c) s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 78,0 m2 v přízemí objektu čp. 
826 ul. Bartoňova stojícím na pozemku označeném jako st.p.č. 734 k. ú. Studánka, se 
společností Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČ 28117557, se sídlem V Břízkách 776, 566 01 
Vysoké Mýto, pro účel poskytování sociálních služeb – pracoviště a zázemí pracovníků 
Pečovatelské služby Ledax. 

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

2. 
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, rady, předsedů a členů výborů a komisí 

 
Usnesení R/15/2010                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí se stanovením odměn neuvolněným členům zastupitelstva, rady, předsedů a členů 
výborů a komisí podle přílohy č. 1, tabulky č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

 
2. doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III stanovit měsíční odměny 

neuvolněným členům zastupitelstva, rady, předsedů a členů výboru a komisí podle přílohy       
č. 1, tabulky č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_____________________________________________________________________________ 
 

3. 
Smlouvy o dílo na rok 2011 – odpadové hospodářství 

 
Usnesení R/16/2010                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje  

a) uzavření smlouvy o dílo č. O – MO III 01/2011, 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 zajišťovat likvidaci komunálního 
odpadu a práce s tím spojené, především: 

- přistavování velkoobjemových kontejnerů, 
- obsluhu a výsyp odpadkových košů, 
- likvidaci černých skládek, 

(předpokládaný roční objem prací pro rok 2011 činí: 820 000,- Kč bez DPH),   

b) uzavření smlouvy o dílo č. O – MO III 02/2011, 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 zajišťovat provádění sběru a 
likvidace psích exkrementů: 

-  jedná se o obsluhu 50 ks speciálních košů instalovaných na území Městského 
obvodu III (jejich vyprazdňování, odvoz a likvidaci odpadu, včetně pravidelného 
doplňování chybějících sáčků při výsypu košů), 

 (předpokládaný roční objem prací pro rok 2011 je: 175 000,- Kč bez DPH), 

c) uzavření smlouvy o dílo č. 1467, dle které zhotovitel SmP – Odpady a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 02 Pardubice, IČ: 27547230 bude pro objednatele Statutární město Pardubice - 
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Městský obvod Pardubice III provádět svoz odpadů, zajišťovat jejich ukládání a likvidaci 
z 5 ks kontejnerů o objemu 1 100 l  

 (předpokládaný roční objem prací bez mimořádných svozů pro rok 2011 je 71 163,- Kč bez 
DPH, cena mimořádného svozu je 303,- Kč bez DPH),  

2. ukládá 

a) uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 
Pardubice, IČ 25262572 smlouvy schválené pod body a), b), které jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

b) uzavřít se společností SmP – Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 
27547230 smlouvu schválenou pod bodem c), která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

        Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová  
        Termín: prosinec 2010 

______________________________________________________________________________ 
 

4. 
Smlouva o dílo na rok 2011 – údržba a opravy místních a účelových komunikací na území 

Městského obvodu Pardubice III 
 
Usnesení R/17/2010                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 

1. schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. K – MO III 01/2011, 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 zajišťovat údržbu a opravy místních a 
účelových komunikací, jejich součástí a příslušenství v roce 2011, 

 

2. ukládá 

      uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803,  
      530 02 Pardubice, IČ 25262572 smlouvu schválenou pod bodem 1, jejíž návrh je 
      nedílnou součástí tohoto usnesení. 

         Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
Termín: prosinec 2010 

______________________________________________________________________________ 
 

5. 
Zadání zpracování projektové dokumentace na opravy chodníků v ulici Spojilská, Na 

Kopci, Hrani ční, část Raabova a část Pod Lipami 
 

Usnesení R/18/2010                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 

1. schvaluje 

zpracování projektové dokumentace na opravu chodníků a rekonstrukci veřejného osvětlení 
v ulici Spojilská, Na Kopci, Hraniční, část ulice Raabova mezi ul. Hraniční a Spojilská a část 
ulice Pod Lipami mezi ul. Spojilská a Na Kopci, tak jak je zakresleno v situačním výkresu, 
který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. rozhodla 

že zhotovitelem studie bude společnost PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 
Pardubice, IČ: 25292161 za nabídkovou cenu 213 600,- Kč včetně DPH 20 %, 
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3. ukládá  

uzavřít se společností PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ 
25292161 smlouvu o dílo.        

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
             Termín: prosinec 2010 

______________________________________________________________________________ 
 

6. 
Kácení starých stromů a výsadba nových stromů v části ulice Na Okrouhlíku – výběr 

zhotovitele a přijetí daru   
 

Usnesení R/19/2010                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. souhlasí  

s přijetím daru 15 ks stromů Primus serrulatea „Kanzan“ včetně jejich výsadby ve výši 
62 000,- Kč bez DPH od dárce společnosti Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572, se 
sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice na základě darovací smlouvy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.  

2. schvaluje  

zadání akce „Kácení starých stromů a výsadba nových stromů v části ulice Na Okrouhlíku na 
území Městského obvodu Pardubice III“ společnosti Služby města Pardubic a.s., IČ: 
25262572, se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, za nabídkovou cenu 124 758,- Kč bez 
DPH poníženou o hodnotu daru 62 000,- Kč bez DPH, tj. 62 758 Kč bez DPH (75 310 Kč 
včetně DPH 20 %). Ocenění soupisu prací je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

3. ukládá  

a) uzavřít se společností Služby města Pardubic, IČ: 25262572, se sídlem Hůrka 1803, PSČ 
530 12 Pardubice darovací smlouvu dle usnesení č. 1, 

b) objednat u společností Služby města Pardubic, IČ: 25262572, se sídlem Hůrka 1803, PSČ 
530 12 Pardubice akci „Kácení starých stromů a výsadba nových stromů v části ulice Na 
Okrouhlíku na území Městského obvodu Pardubice III“ uvedenou v bodě 2. 

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
Termín: prosinec 2010 

______________________________________________________________________________ 
 

7. 
Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2011 

 

Usnesení R/20/2010                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

 

1. souhlasí 

s předloženým návrhem termínů jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice 
III na rok 2011 takto: 
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13. 1. 2011 RMO 
27. 1. 2011 RMO + ZMO 
17. 2. 2011  RMO  
24. 3. 2011 RMO 
21. 4. 2011 RMO + ZMO 
26. 5. 2011  RMO  
23. 6. 2011 RMO + ZMO 
28. 7. 2011  RMO 
25. 8. 2011 RMO 
22. 9. 2011 RMO + ZMO 

20. 10. 2011 RMO 
24. 11. 2011 RMO 
15. 12. 2011 RMO + ZMO 

2. doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III schválit termíny jednání Rady                         
a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. 

______________________________________________________________________________ 
 

8. 
Informativní zpráva – realizace akce „Kanalizace Staročernsko - Hůrka“  

 
Usnesení R/21/2010                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 
 

 

10. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III  k 30.11.2010 

 
Usnesení R/22/2010                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 
 

11. 
4. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2010 

 
Usnesení R/23/2010                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem 4. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 v celkové výši 
rozpočtu 32.809 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

2. ukládá 

předložit 4. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 12/2010 
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______________________________________________________________________________ 
 

12. 
Návrh rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III na rok 2011 

 

Usnesení R/24/2010                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

a) s návrhem rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2011 v celkové výši 28.516 
tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, 

b) s návrhem rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2011 
v celkové výši 455 tis. Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
unesení, 

c) s předloženým rozpočtovým provizóriem na rok 2011 tak, jak je uvedeno v příloze, která 
je nedílnou součástí tohoto unesení, 

2. ukládá  

předložit návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2011, návrh rozpočtu 
sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2011 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučuje jej ke schválení. 

        Z: Irena Štěpánková 
T: 16.12.2010 

______________________________________________________________________________ 
 

13. 
Zvýšení pravomoci Rady městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/25/2010                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí  

s přenesením pravomoci Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na Radu městského 
obvodu Pardubice III v oblasti hospodaření obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, § 102 odst. 2 a), kterou je schvalovat rozpočtová opatření v rozsahu přesunů 
rozpočtových prostředků mezi jednotlivými závaznými ukazateli včetně rezervy do výše 
250 tis. Kč v sumě v rámci dané rozpočtové změny. Rada městského obvodu Pardubice III je 
povinna podat o takto provedených přesunech informaci Zastupitelstvu městského obvodu 
Pardubice III na jeho nejbližším zasedání. 

2. ukládá  

předložit návrh na zvýšení pravomocí Rady městského obvodu Pardubice III na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučit ji ke schválení.  

  
Z: Irena Štěpánková 

T: 12/2010 
______________________________________________________________________________ 
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14. 
Informativní zpráva o vymáhání pohledávek 

 
Usnesení R/26/2010                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 

 
15. 

Vnit řní směrnice - Schvalování hospodářských operací a systém zpracování účetnictví  
 
Usnesení R/27/2010                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

vnitřní směrnici č. 6/2010 – Schvalování hospodářských operací a systém zpracování účetnictví 
od 1. 1. 2011, jejíž znění je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
______________________________________________________________________________ 
 

16. 
Vyjádření k žádostem o nájem nebytového prostoru  

v č.p.  826 ul. Bartoňova  
 
Usnesení R/28/2010                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 14,0 m2 v 8. podlaží objektu čp. 
826 ul. Bartoňova stojícím na pozemku označeném jako st.p.č. 734 k. ú. Studánka, s panem 
P.B.*, pro účel kancelář pro administrativní činnost firmy. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
 

17. 
Vyjádření k nabídce prodeje objektu výměníkové stanice  

č.p. 1587 na st.p.č. 6828 v k.ú. Pardubice  
 
Usnesení R/29/2010                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

s akceptováním nabídky společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČ 28800621, (dále jen „EOP, 
a.s.“) na odkoupení objektu výměníkové stanice č.p. 1587 na st.p.č. 6828 do majetku 
Statutárního města Pardubice za cenu 1 000 000,- Kč s podmínkou uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene práva umístění a provozu technologického zařízení v části objektu. 

______________________________________________________________________________ 
 

 
V Pardubicích dne 16. prosince 2010. 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


