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U S N E S E N Í 
z 29. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 20. března 2017 od 13:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni: - 
_________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Schválení počtu zaměstnanců Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/344/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

stanovuje 

celkový počet zaměstnanců zařazených do Úřadu městského obvodu Pardubice III na 20. Do tohoto celkového 
počtu se nezapočítávají zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnanci, kteří zastupují za 
dlouhodobě nemocné, zaměstnanci, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce na základě dohody uzavřené 
s Úřadem práce a zaměstnanci, kteří pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Žádost Kateřiny Šípkové o nájem nebytových prostor v čp. 983, ul. Jana Zajíce 

 

Usnesení R/345/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytového prostoru (označeném jako jednotka č. 105) o výměře 109,82 m2 v přízemí objektu čp. 
983 ul. Jana Zajíce stojícím na pozemku stavební parcela č. 972 v katastrálním území Studánka a obec 
Pardubice Kateřině Šípkové, IČ 72958006, se sídlem Luďka Matury 851, 530 12 Pardubice - Studánka pro účel 
nájmu – kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, modeláž nehtů, masáže.  

______________________________________________________________________ 
 

3. 
Žádost Davida Krátkého DiS. o nájem nebytových prostor v areálu Hůrka  

 

Usnesení R/346/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytového prostoru o výměře 101,48 m2 v přízemí objektu bez čp./č.e. v areálu Hůrka  označeném 
jako č. 8 stojícím na pozemku stavební parcela č. 3515/17 v obci a k.ú. Pardubice Davidovi Krátkému, DiS., IČ 
74232835, se sídlem Národních hrdinů 65, 530 03 Pardubice – Pardubičky pro účel nájmu sklad.  

__________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření ke stavební akci „Pardubice Hůrka – knn – Dostál; IV-12-2015661“ 

 
Usnesení R/347/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Pardubice Hůrka – knn – Dostál; IV-12-2015661“ tak, jak je 
uvedeno v situačním výkresu č. 1 projektové dokumentace pro územní souhlas, zpracované v roce 2017 
společností VČE - montáže, a.s. se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ 25938746 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
5. 

Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky v ulici Lidmily Malé před čp. 656 
 
Usnesení R/348/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace chodníku pro umístění 
a provozování letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Lidmily Malé čp. 656, před restaurací BOWLING CLUB 
(dle situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení), pro Marii Pivoňkovou, podnikající 
fyzickou osobu, trvale bytem Přeloučská 136, 530 06 Pardubice – Staré Čivice, IČ 04029267, v termínu od 1. 5. 
2017 – 31. 10. 2017 za dodržení následujících podmínek: 
1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr 25 m2  
2. Letní předzahrádka bude umístěna pouze na ploše dle situačního výkresu.  
3. Letní předzahrádka nebude napojena na žádné rozvody médií. Provozní doba letní předzahrádky bude 

začínat nejdříve v 8:00 hod. a bude ukončena nejpozději ve 22.00 hod. Žadatel zodpovídá za to, že 
návštěvníci předzahrádky nebudou svým chováním omezovat nebo ohrožovat obyvatelé přilehlých 
bytových domů. Letní předzahrádka bude umístěna u veřejné knihovny Městského obvodu Pardubice III, 
z tohoto důvodu zajistí žadatel předzahrádky její bezproblémový provoz. 

4. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní 
předzahrádky. 

5. V prostoru předzahrádky ani v jejím okolí nesmí být skladováno zboží. 

__________________________________________________________________________________ 
 

6.  
Vyjádření k žádosti o povolení zřízení sjezdu chodníkovým přejezdem v ulici Staročernská   

 
Usnesení R/349/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zřízením sjezdu z pozemku parc. č. 316/14 v katastrálním území Studánka 
na silnici II. třídy č. II/322 chodníkovým přejezdem v ulici Staročernská v šíři 6 m pro žadatele Lenku 
Štěpánovou, Lonkova 465, 530 09 Pardubice zastoupenou projektantem Ing. Alešem Hlavatým, se sídlem 
Husova 1848, 530 03 Pardubice, IČ 88517021 za dodržení následujících podmínek: 
a) Vlastník (uživatel) sjezdu ohlásí zahájení stavebních prací na Úřadu městského obvodu Pardubice III, 

odboru dopravy a životního prostředí. Po ukončení prací bude vlastník dotčené místní komunikace vyzván 
vlastníkem (uživatelem) sjezdu k převzetí chodníku dotčeného stavbou. Případné závady zjištěné při 
přejímce budou urychleně odstraněny vlastníkem (uživatelem) sjezdu. Min. 30 dnů před začátkem 
stavebních prací na zřízení sjezdu požádá zhotovitel příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky 
chodníku dle § 24 zákona o pozemních komunikacích.  

b) Sjezd bude zřízen se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou.  
c) Nové připojení musí plynule navazovat na stávající místní komunikaci - chodník, nesmí tvořit závadu pro 

provádění zimní údržby a čištění komunikací. Stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo 
stékání srážkové vody na místní komunikaci a jejímu znečišťování. 
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d) Sjezd nebude sloužit jako parkovací stání.  
e) Vlastník sjezdu bude zajišťovat řádnou údržbu celého připojení dle § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích. 
f) Žadatel zajistí průběh stavebních prací na zřízení sjezdu tak, aby nedošlo k poškození místní komunikace - 

chodníku. Jestliže vlivem provádění stavebních prací vznikne škoda na cizím majetku, je žadatel povinen 
neprodleně zajistit odpovídající náhradu.  

g) V případě znečištění komunikace vlivem stavby žadatel neprodleně zajistí na vlastní náklady úklid. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

Ve 13:20 přichází na jednání pan Pavel Vojtěch. 

_________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Poskytování dotace z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice III“ pro rok 2017 

 
Usnesení R/350/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

poskytnutí dotace Mgr. Jiřímu Kutinovi, IČ 02461731, se sídlem Blahoutova 623, Pardubice, na zajištění 
akce „Aprílový turnaj v Mölkky o cenu starosty MO Pardubice III“, ve výši 2.000,- Kč z prostředků rezervy 
starosty, 

2. ukládá  

uzavřít smlouvy o poskytnutí schválené dotace. 
Z: Ing. Irena Štěpánková 

T: březen 2017 

__________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 28. 2. 2017 

 
Usnesení R/351/2017                                                (rozprava: 2; 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 28. 2. 2017. 

_________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava chodníků v ulicích Spojilská, 

Pod Lipami a Na Kopci v Pardubicích – větev B 

 
Usnesení R/352/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 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 chodníků v ulicích Spojilská, Pod Lipami a Na 
Kopci - větev B“ společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 za 
cenu 1 398 643 Kč včetně DPH; 

b) uzavření smlouvy o dílo č. K – MO III 02/2017, která je přílohou tohoto usnesení.  
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__________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Zadání zpracování PDÚR, PDSP a PDPS „Vybudování nových parkovacích míst  

v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247" 
 

Usnesení R/353/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

a) v souladu s čl. V odst. 1 písm. c) vnitřní směrnice č. 9/2011 Městského obvodu Pardubice III (Zadávací řád 
veřejných zakázek) přímé zadání zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně 
inženýrské činnosti, stavební povolení včetně inženýrské činnosti a projektové dokumentace pro 
provedení stavby: „Vybudování nových parkovacích míst v ulici Na Okrouhlíku před čp. 1247“ za cenu 79 
860 Kč včetně DPH společnosti PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161,  

b) uzavření smlouvy o dílo podle písm. a), která je přílohou tohoto usnesení.  

__________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Žádost Pavla Kotláře o změnu nájemce části p.p.č. 409/31 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení R/354/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se změnou nájemce části p.p.č. 409/31 o výměře 74 m2 v k.ú. Studánka z V.M.* a K.M.* na P.K.* za účelem 
umístění a provozování prodejního stánku s papírnictvím. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

__________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Žádost Jiřího Novotného o prodej části p.p.č. 409/125 v k.ú. Studánka o výměře cca 60 m2 

 
Usnesení R/355/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. 1) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem části p.p.č. 409/125 v k.ú. Studánka o výměře cca 60 m2 ve vlastnictví Statutárního města 
Pardubice do vlastnictví J.N.* za účelem rozšíření zahrady. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________________ 

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


