
12. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 19. října 2015       Strana 1 (celkem 4) 
 

 

U S N E S E N Í 
z 12. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 19. října 2015 od 14:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Václav Shejbal, Ing. Aleš Vavřička, Mgr. Jiřina Klírová, Pavel 
Vojtěch 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: - 
________________________________________________________________________________________ 

 

Jednání Rady městského obvodu Pardubice III zahájil starosta Městského obvodu Pardubice III pan Ing. Mgr. 
Vítězslav Štěpánek. Při zahájení 12. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III byli přítomni 
všichni členové Rady městského obvodu Pardubice III. Byla tedy splněna podmínka ustanovení § 101 odst. 2. 
zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), v platném znění: Rada městského obvodu Pardubice III je schopna 
se usnášet, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.  
Pan starosta v úvodu připomněl členům Rady městského obvodu Pardubice III povinnost plynoucí ze zákona 
č. 159/2006 Sb., § 8 týkající se oznámení o osobním zájmu nebo vztahu k projednávané věci. Oznámení 
podává příslušný člen Rady městského obvodu Pardubice III písemně před zahájením jednání nebo ústně 
v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu 
z jednání. 
________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Žádost Kristýny Navrátilové a Petra Baleje o prodej části  
pozemku parc. č. 2988/1 v katastrálním území Pardubice 

Usnesení R/137/2015                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 30 m2 v katastrálním území Pardubice  K.N.* a P.B.* 
za účelem rozšíření a scelení s pozemkem parc. č. 1045/3 v katastrálním území Pardubice. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu:  

„Oprava chodníku Na Drážce čp. 345-358 a čp. 1535-1564 – osa 1b“  
 
Usnesení R/138/2015                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) v souladu s § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle čl. 
V, odstavcem 3 Vnitřní směrnice č. 9/2011 Zadávací řád veřejných zakázek přímé zadání plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ Oprava chodníku Na Drážce čp. 345-358 a čp. 
1535-1564 – osa 1b“ společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 
25262572 - za nabídkovou cenu 646 576,59 Kč bez DPH, tj. 782 358 Kč včetně DPH 21%; 

b) uzavření smlouvy o dílo č. K – MO III 05/2015, která je přílohou tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

3. 



12. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 19. října 2015       Strana 2 (celkem 4) 
 

Žádost ALIEN Czech s.r.o. o nájem nebytových prostor v areálu Hůrka 
 

Usnesení R/139/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytového prostoru o výměře 99,78 m2 v přízemí objektu bez čp./č.e. v areálu Hůrka  označeném 
jako č. 10 stojícím na pozemku stavební parcela č. 3515/18 v obci a k.ú. Pardubice společnosti ALIEN Czech 
s.r.o., IČ: 25273752, DIČ: CZ25273752, se sídlem Pardubická 1502, 535 01 Přelouč, jako sklad obalového 
materiálu (plechovky, soudky, boxy) a parkovní přívěsného vozíku. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 
4. 

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy rodinného domu, novostavba oplocení“  
 
Usnesení R/140/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro provedení stavby „Stavební 
úpravy rodinného domu, novostavba oplocení“ dle situačního výkresu - situace umístění, který je součástí 
projektové dokumentace zpracované v srpnu 2015 Ing. Renatou Novotnou, číslo autorizace ČKAIT 0601416 
(Atelier Novotná s.r.o., se sídlem Jezbořice 113, 530 02 Pardubice) s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

5. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Dašická před čp. 1758 

 
Usnesení R/141/2015                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, ulici Dašická, na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 1755 - 1771, 
konkrétně před čp. 1758 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro žadatele D.H.*, 
zastoupeného opatrovníkem N.H.* v termínu od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Bartoňova před čp. 838 

 
Usnesení R/142/2015                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, ulici Bartoňova na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 835 - 839, 
konkrétně před čp. 838 (dle situačního výkresu) pro V.B.* zastoupeného na základě plné moci dcerou D.F.* 
v termínu od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
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________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k návrhu novely Nařízení o provádění zimní údržby  

 

Usnesení R/143/2015                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III se změnou nařízení č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací 
na území města Pardubic, ve znění nařízení č. 5/2010, č. 5/2011, č. č. 8/2012, č. 9/2013 a č. 8/2014 tak, jak je 
uvedeno v novém znění přílohy č. 1 k nařízení č. 9/2009 a v novém znění přílohy č. 2 k nařízení č. 9/2009. 
 

________________________________________________________________________________________ 
8. 

Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 9. 2015 

Usnesení R/144/2015                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 9. 2015. 
________________________________________________________________________________________ 

 

9. 
Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku  

Městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení R/145/2015                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

postup likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku evidovaného a spravovaného 
Městským obvodem Pardubice III, který je uvedený v zápise z jednání likvidační komise ze dne 5. 10. 2015 
(zápis je nedílnou součástí tohoto usnesení).  
________________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Vyjádření ke stavební akci „Pardubice, Staročernská – úprava nn“ 

Usnesení R/146/2015                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Pardubice, Staročernská – úprava nn“ tak, jak je uvedeno v 
situačním výkresu č. 1 projektové dokumentace pro územní souhlas zpracovaném v říjnu 2015 společností 
MONTPROJEKT, a.s. se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ 28494032 s tím, že po ukončení 
stavebních prací bude provedena pokládka nového krytu chodníku v celé jeho říši a délce výkopů na náklady 
investora. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

11. 
Žádost Ing. Jiřího Nováka o rozšíření účelu nájmu pozemku parc. č. 409/103 v kat. území Studánka 

Usnesení R/147/2015                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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s rozšířením účelu nájmu pozemku parc. č. 409/103 v kat. území Studánka o výměře 87 m2, a to o umístění 
kotců pro drobná zvířata a nového oplocení navazujícího na kotce, tak jak je zakresleno v přiloženém 
geometrickém plánu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, pro J.N.* 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby 

 „Garáž a technické zázemí na pozemku p. č. 424/69 Pardubice - Studánka“  
 

Usnesení R/148/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení akce 
„Garáž a technické zázemí na pozemku p. č. 424/69 Pardubice - Studánka“ dle situačního výkresu                  
C.2 - situace stavby, který je součástí projektové dokumentace zpracované v červenci 2014 Ing. Jiřím 
Hejzlarem, se sídlem Litomyšlská 401, 565 01 Choceň, IČ 11131845 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

13. 
Informativní zpráva o činnosti technické komise Rady městského obvodu Pardubice III 

 

Usnesení R/149/2015                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o činnosti technické komise Rady městského obvodu Pardubice III.  
________________________________________________________________________________________ 

 

14. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Obchodní jednotka drogerie TETA“  

 

Usnesení R/150/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro provedení stavby „Obchodní 
jednotka drogerie TETA“ dle situačního výkresu č. 6 – pohled nový, který je součástí projektové dokumentace 
zpracované v srpnu 2015 Ing. arch. Filipem Kándlem, autorizovaným architektem č. autorizace 04118, se 
sídlem Pod Penzionátem 1053, 252 29 Dobřichovice s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

15. 
DISKUSE 

 

Usnesení R/151/2015                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala stav opláštění budovy čp. 983 Jana Zajíce, Pardubice a  

u k l á d á      

informovat oficiálně město o havarijním stavu opláštění budovy a dalších závad a požádat o řešení oprav 
objektu.               Z: JUDr. Ludmila Knotková 
                                                                                                                                                                          T: neprodleně 

Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


