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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 35. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(36. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 18. června 2009) 

 
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. Závěrečný účet  2008 Městského obvodu Pardubice III 

2. 2. změna rozpočtu 2009 Městského obvodu Pardubice III 
3. 1. změna rozpočtu soc. fondu Městského obvodu Pardubice III 
4. Noční produkce 
5. Pohledávky Městského obvodu Pardubice III 
6. Vyjádření k projektové dokumentaci „Stavební úpravy přechodu pro chodce Pardubice, Husova 

198“ – veřejné osvětlení 
7. Podání žádosti o přeložku podzemního vedení NN v rámci akce „Rozšíření parkoviště mezi čp. 

974-979 a ZŠ Dubina v ulici Erno Košťála, Pardubice“ 
8. Vyjádření k žádosti o změnu nájemní smlouvy na pozemek p.č. 2988/1 v k.ú. Pardubice 
9 Vyjádření k žádosti o pronájem a prodej části pozemku p.č. 742/10 v k.ú. Pardubice 

10. Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 742/11 v k.ú. Pardubice 
11. Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku p.č. 409/68 v k.ú. Studánka 
12. Vyjádření k žádosti o pronájem pozemku st.p.č. 9412 a 9418 v k.ú. Pardubice  
13. Vyjádření k záměru změny v užívání budovy č.p. 876 v ulici Bartoňova. 
14. Vyhrazené parkování – změna přílohy usnesení 509 R/2009  
15. Diskuse 

 
1. 

Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2008 
 

Usnesení 517 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

a) s c h v a l u j e   
      závěrečný účet Městského úřadu Pardubice III za rok 2008 a souhlasí s celoročním   
      hospodařením, a to BEZ VÝHRAD, tento je nedílnou součástí tohoto usnesení 

b) u k l á d á   
      předložit závěrečný účet ke schválení na nejbližším jednání Zastupitelstva městského   
      obvodu Pardubice III. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 6/2009 

______________________________________________________________________________ 
  
 



36. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 18. 6. 2009  Strana 2 (celkem 5)  
 

2. 
2. změna rozpočtu 2009 Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení 518 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

a) s c h v a l u j e   
návrh 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 v celkové výši 42.393 
tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení,  

b) u k l á d á  
předložit 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 a doporučit ke 
schválení na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 6/2009 

______________________________________________________________________________ 
 

3. 
1. změna rozpočtu sociálního fondu 2009 Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení 519 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

a) s c h v a l u j e    
návrh 1. změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 – 
navýšení zapojení finančních prostředků minulého roku o částku 56 tis. Kč na straně příjmů 
do položky očekávaný zůstatek SF z r. 2008, na straně výdajů do položky příspěvek na služby 
tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,  

b) u k l á d á   
předložit 1. změnu rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 a 
doporučit ke schválení na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. 

        
Z: Ing. Irena Štěpánková  

T: 6/2009 
______________________________________________________________________________ 

 

4. 
Vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III  

ke konání noční produkce po 22. hodině 
 

Usnesení 520 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

a )  s c h v a l u j e   
udělení výjimky v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění platných předpisů a 
v souladu s obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice č. 13/2006, o veřejném 
pořádku v platném znění, ke konání hudební produkce v  době XX. ročníku mezinárodního 
festivalu šachu a her CZECH OPEN 2009 v areálu PAMAKO na Hůrkách dne 30.7.2009 od 
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22.00  do 24.00 hodin, pořádané agenturou AVE-KONTAKT s.r.o., se sídlem Sukova tř. 
1556, Pardubice IČ: 601 08 665, zastoupené jednatelem společnosti p. Jiřím Petružálkem. 
V této souvislosti 

b) u k l á d á 
pokud součástí této produkce, nebo jakékoliv jiné produkce v budoucnu bude pořádání 
ohňostrojů, světelných a laserových show, oznamovat jejich pořádání na VÚ 2436-Správa 
letiště č. telefonu 973 241 100 - dozorčí útvaru 

Z: Petra Lemberková 
T: trvale 

______________________________________________________________________________ 
 

5. 
Informativní zpráva o pohledávkách 

 
Usnesení 521 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 

 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto  b e r e  n a  
v ě d o m í .    
______________________________________________________________________________ 

 
6. 

Vyjádření k projektové dokumentaci „Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce – 
Pardubice ul. Husova u č. p. 194 – osvětlení přechodu pro chodce“ 

 
Usnesení 522 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e  
za Městský obvod Pardubice III  navrženou projektovou dokumentaci (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro vydání stavebního povolení na akci „Stavební 
úpravy stávajícího přechodu pro chodce – Pardubice ul. Husova u č.p. 194 – osvětlení přechodu 
pro chodce“ společnosti E – dir s.r.o., se sídlem Kasalice č.p. 1, Lázně Bohdaneč, IČ 25995138  s 
tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 

 

7. 
Podání žádosti o přeložku podzemního vedení v rámci akce: „Rozšíření parkoviště mezi čp. 

974 - 979 a ZŠ Dubina v ulici Erno Košťála, Pardubice“ 
 

Usnesení 523 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
a) s c h v a l u j e  

podání žádosti (žádost je nedílnou součástí tohoto usnesení) u provozovatele zařízení 
distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 
27232425) o přeložku podzemního vedení NN v délce cca 50 m v rámci akce „Rozšíření 
parkoviště mezi čp. 974 – 979 a ZŠ Dubina v ulici Erno Košťála, Pardubice“, s tím že 
v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (energetický zákon) přeložku 
zajistí (projekt, realizaci) provozovatel distribuční soustavy na náklady Městského obvodu 
Pardubice III), 
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b) u k l á d á  
financovat výše uvedenou přeložku podzemního vedení NN (jejíž součástí je projekt a 
následná realizace) z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 z kapitoly 4.2. - 
Ostatní provozní výdaje do dopravy celkem. 

 
  Z: Ing. Lenka Vacinová 

  T: červen 2009 
______________________________________________________________________________ 

 
8. 

Vyjádření k žádosti o změnu nájemní smlouvy na pozemek p.č. 2988/1 v k.ú. Pardubice 
 
Usnesení 524 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

s c h v a l u j e  
změnu nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2988/1 o výměře o výměře 48 m2 k.ú. Pardubice – 
změnu nájemce L.N.*  na M.N.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k žádosti o pronájem a prodej části pozemku p.č. 742/10 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení 525 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e 
pronajmutí a prodej části pozemku p.č. 742/10 o výměře 43 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 
Aitcom s.r.o., IČ27470598, se sídlem Jiřího Potůčka 228, Pardubice, za účelem zřízení zpevněné 
plochy pro parkování u objektu na st.p.č. 10729.  
______________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku p.č. 409/68 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení 526 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

s c h v a l u j e 
prodej části p.p.č. 409/68 o výměře cca 5 m2 k.ú. Studánka za cenu obvyklou panu I.K.* 

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

 
14. 

Změna místa pro zřízení vyhrazeného parkování  
 

Usnesení 527 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e 
za Městský obvod Pardubice III  navrženou změnu místa zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, ulici Erno Košťála, na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 1013 - 1014, 
konkrétně u čp. 1014 pro E.J.* v termínu od 1.6.2009 do 31.12.2011. Zřízení vyhrazeného 
parkovaní zůstane na stejném parkovišti tj. u bytového domu čp. 1013 - 1014, konkrétně u čp. 
1014, pouze dojde ke změně místa vyhrazeného parkování na tomto parkovišti (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení).  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

 
15. 

Diskuse 
 

V diskusi byl členem Rady městského obvodu Pardubice III vznesen návrh na obměnu darů 
jubilantům z území Městského obvodu Pardubice III, a to vhodnými knihami o Pardubicích, 
namísto potravinových balíčků. Rada projednala tento návrh a přijala toto usnesení: 
 
Usnesení 528 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předložený návrh usnesení a 

schvaluje 
nákup vybraných titulů knih o Pardubicích v počtu 100 kusů pro jubilanty z území Městského 
obvodu Pardubice III. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Přílohy zápisu z 36. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III: 
 

o Příloha k usnesení 517 R/2009 – situační výkres; 
o Příloha k usnesení 518 R/2009 – situační výkres; 
o Příloha k usnesení 519 R/2009 – situační výkres; 
o Příloha k usnesení 522 R/2009 – situační výkres; 
o Příloha k usnesení 523 R/2009 – podání žádosti o přeložku podzemního vedení; 
o Příloha k usnesení 527 R/2009 – situační výkres. 
 
 

V Pardubicích dne 18. června 2009. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


