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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 27. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  
(27.  řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 18. října 2012) 
 
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.  
______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Smlouva na stavbu „Oprava chodníků v ulici Spojilská, větev A3“ 

 

Usnesení R/332/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo se Službami města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Pardubice – Bílé 
předměstí, IČ 25262572 na větev A.3 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě. 

2. pověřuje  

starostu Městského obvodu Pardubice III jednat se Službami města Pardubic a.s. o možném 
zkrácení termínu zhotovení díla. 
______________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu  

Městského obvodu Pardubice III k 30. 9. 2012 
 

Usnesení R/333/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

V 8:25 hod přichází na jednání Ing. Aleš Vavřička. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

5. 
Dodatek č. 2 ke směrnici č. 6/2010 Schvalování hospodářských operací  

a systém zpracování účetnictví 
 
Usnesení R/334/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

dodatek č. 2 ke směrnici č. 6/2010 Schvalování hospodářských operací a systém zpracování účetnictví tak, 
jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 
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6. 
Smlouva na svoz komunálního odpadu v r. 2013  se SmP - Odpady a.s. 

 
Usnesení R/335/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo se SmP – Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice – Bílé 
předměstí, IČ 27547230 na zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu z 5 odpadových 
nádob 1100  l na dobu určitou od 1.1.2013 do 31.12.2013 ve znění návrhu uvedeného v důvodové 
zprávě. 

2. ukládá  

uzavřít smlouvu o dílo se SmP – Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice – Bílé 
předměstí, IČ 27547230 na zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu z 5 odpadových 
nádob 1100  l na dobu určitou od 1.1.2013 do 31.12.2013 ve znění návrhu uvedeného v důvodové 
zprávě. 

T: 11/2012 
Z: Ing. Luboš Tušl 

______________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k plánované stavbě  akce  

„Silnice I. a II. t řídy Pardubice – revize směrového dopravního značení SO 104 - Portály“ 
 
Usnesení R/336/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s plánovanou stavbou akce „Silnice I. a II. třídy Pardubice – revize 
směrového dopravního značení SO 104 - Portály“ tak jak je uvedeno v situačním výkresu, zpracovaném 
společností Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ 25253361 
s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

 
V Pardubicích dne 18. října 2012 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


