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U S N E S E N Í 
z 52. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 19. září 2022 od 17:00 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   
 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Kožíšek, Ing. Alena Suková, Pavel Vojtěch 
      tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Nimsová 
       
Omluveni:  -  
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Kontrola plnění usnesení KV RMO Pardubice III k 12. 9. 2022 

 
Usnesení R/629/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

1) ponechat v dlouhodobé evidenci - volební období 2018 – 2022 
usnesení č.: R/220/2020 
 

2) ponechat v evidenci - volební období 2018 – 2022 
usnesení č.: R/59/2019; R/596/2022; R/613/2022; R/616/2022; R/617/2022; 
   R/618/2022 
 

3) vyřadit z evidence - volební období 2018 – 2022 
usnesení č.: R/555/2022; R/556/2022; R/557/2022; R/559/2022; R/560/2022; 
   R/565/2022; R/566/2022; R/568/2022; R/570/2022; R/577/2022; 
   R/578/2022; R/579/2022; R/580/2022; R/581/2022; R/585/2022; 
   R/586/2022; R/598/2022; R/600/2022; R/603/2022; R/609/2022; 
   R/610/2022; R/611/2022; R/612/2022; R/619/2022 R/624/2022; 

R/627/2022 
_________________________________________________________________________________________ 

2. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby  

„Dodatečné povolení stavebních úprav rodinného domu v ulici Ve Stezkách“ 
 
Usnesení R/630/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Dodatečné povolení stavebních 
úprav rodinného domu v ulici Ve Stezkách“ na pozemku parc. č. st. 308 a pozemku parc. č. st. 80/15 
v katastrálním území Studánka dle koordinačního situačního výkresu č. C.3, který je součástí projektové 
dokumentace pro dodatečné stavební povolení stavby, zpracované v srpnu 2022 Martinem Věchetem, se 
sídlem Marie Majerové 284, 533 53 Pardubice - Ohrazenice, IČ 73847879 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.   

_________________________________________________________________________________________ 
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3. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Lidmily Malé za čp. 656 

 

Usnesení R/631/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, v ulici Lidmily Malé, na stávajícím parkovišti za objektem čp. 656, pro 
MUDr. Vlastimila Chocenského, podnikající fyzickou osobu, trvale bytem …*, …*, IČ 48156680 v termínu  
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 

 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „RD Studánka, změna dokončené stavby“ 

 
Usnesení R/632/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s projektovou dokumentací stavby „RD Studánka, změna dokončené stavby“ 
na pozemcích parc. č. st. 293, st. 933, st. 934 a p. č. 330/15 v katastrálním území Studánka, v ulici 22. 
července, dle koordinační situace - návrhový stav č. C.04, která je součástí projektové dokumentace pro 
územní řízení a stavební povolení, zpracované v červenci 2022 společností Med Pavlík architekti s.r.o., se 
sídlem Mezi mosty 436, 530 03, Pardubice, IČ 05765871 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

5. 
Vyjádření ke změně užívání stavby v rámci akce „Stavební úprava stávajícího objektu občanské vybavenosti 

875, návrh bistra na zastávce Dubina, centrum, k. ú. Studánka, p. č. 968“ 
 
Usnesení R/633/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se změnou užívání stavby v rámci akce „Stavební úprava stávajícího objektu 
občanské vybavenosti 875, návrh bistra na zastávce Dubina, centrum, p. č. 968, k. ú. Studánka“ dle 
koordinačního situačního výkresu č. C.3 z projektové dokumentace pro ohlášení stavby, zpracované v měsíci 
červnu 2022 společností MID architekti s.r.o., se sídlem Žižkova 321, Svítkov, 530 06 Pardubice, IČ 465 09 160 
s tím, že zásobování provozovny bude probíhat pouze z místní komunikace - vozovky ze zadní strany objektu 
čp. 875, bez vjíždění na přilehlé místní komunikace - chodníky. Dále budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby 

 „Novostavba rodinného domu s krytým parkovacím stáním“ 
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Usnesení R/634/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Novostavba rodinného 
domu s krytým parkovacím stáním“ v ulici Ve Stezkách tak, jak je uvedeno v koordinační situaci C3, která je 
součástí projektové dokumentace pro území a stavební řízení zpracované Ing. Matějem Machačem, se 
sídlem Stavařov 99, 530 09 Pardubice, IČ 76675190, za následujících podmínek: 

• odvodnění staveb, a to zpevněných ploch a střechy budovy bude řešeno na vlastním pozemku 
stavebníka;  

• budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 

Koordinační situace C3 je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

b) za Městský obvod Pardubice III s navrženým umístěním inženýrských sítí – elektrické, vodovodní 
a kanalizační přípojky v místních komunikacích – chodníku a vozovce tak, jak je uvedeno v koordinační 
situaci C3, který je součástí projektové stavby „Novostavba rodinného domu s krytým parkovacím stáním“. 
Koordinační situace C3 je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

c) za Městský obvod Pardubice III s navrženým připojením sousední nemovitosti k místní komunikaci 
zřízením sjezdu tak, jak je uvedeno v situačním výkresu – rozhledové poměry, který je součástí projektové 
stavby „Novostavba rodinného domu s krytým parkovacím stáním“ za následujících podmínek: 

• maximální šíře sjezdu bude 6 metrů; 

• v místě sjezdu bude využit stávající obrubník, jež bude výškově upraven; 

Situační výkres – rozhledové poměry je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. O – MO III 01/2022 (0033552021) 

 
Usnesení R/635/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. O – MO III 01/2022 (0033552021) se společností 
Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572, kterým se navyšuje cena 
za likvidaci černých skládek o 50 000 Kč bez DPH, tj. 60 500 Kč včetně DPH 21 %. Dodatek č. 1 smlouvy je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
Termín: září 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Rámcová smlouva č. AG – MO III 03/2022 (č. 0043232022) - Péče o stromy rostoucí na pozemcích v majetku 

Statutárního města Pardubice na plochách zařazených do pasportu veřejné zeleně na území Městského 
obvodu Pardubice III pro období 2023-2032 

 
Usnesení R/636/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření rámcové smlouvy o dílo č. AG – MO III 03/2022 (č. 0043232022) se společností Služby města 
Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ 25262572 na zajištění péče o stromy rostoucí na 
pozemcích v majetku Statutárního města Pardubice na plochách zařazených do pasportu veřejné zeleně na 
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území Městského obvodu Pardubice III v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 ve sjednaném ročním 
finančním objemu prací, a to 

a) týkající se údržby stromů v minimální rozsahu 661 157,02 Kč bez DPH, tj. 800 000 Kč vč. DPH 21 %; 

b) týkající se zajištění inventarizace stromů, její průběžné evidence a aktualizace ve výši 50 000 Kč bez DPH, tj. 
60 500 Kč vč. DPH 21 % (pevně stanovený roční finanční objem).  

Smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 

Termín: září 2022  
_________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k žádosti H. Z.* o výpůjčku části pozemku parc. č. 409/75 

o výměře cca 80 m2 v katastrálním území Studánka 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s výpůjčkou části pozemku parc. č. 409/75 o výměře cca 80 m2 v katastrálním území Studánka H. Z.*, nar. …*, 
trvale bytem …, …, …*, za účelem pěstování okrasných květin a drobných dřevin v rámci údržby veřejné 
zeleně. 

 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření k žádosti Bytového družstva JANZA o prodej části pozemku  

parc. č. 409/25 o výměře cca 108 m2 v kat. území Studánka 
 

Usnesení R/637/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemků parc. č. 409/25 o výměře cca 108 m2 v katastrálním území Studánka ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice do vlastnictví Bytového družstva JANZA, IČO 25955390, se sídlem Pardubice – 
část obce Studánka, Jana Zajíce čp. 985, PSČ 530 12 z důvodu připravovaného záměru na přístavbu a rozšíření 
stávajících lodžií bytového domu Jana Zajíce 984-986 Pardubice. Jedná se o pás šíře 2,00 m v délce 54,70 m 
podél JV průčelí domu. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k žádosti M. a N. K.* o prodej části pozemku parc. č. 2747/1 o výměře 2 m2  

(dle GP č. 10108-22/2022 st.p.č. 11661 a st.p.č. 11662) v k.ú. Pardubice a o odkoupení částí pozemků  
parc. č. stav. 1047/2 o výměře 1 m2 (dle GP č. 10108-22/2022 p.p.č. 5382) a parc. č. 782/34 o výměře 5 m2 

(dle GP č. 10108-22/2022 p.p.č. 782/40 - díl „c“ a díl „d“ ze st.p.č. 1047/2),  
vše v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení R/638/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  
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a) s prodejem části pozemku parc. č. 2747/1 o výměře 2 m2 (dle GP č. 10108-22/2022 st.p.č. 11661 a st.p.č. 
11662) v k.ú. Pardubice ve vlastnictví Statutárního města Pardubice do vlastnictví M. K.*, nar. …* a N. K.*, 
nar. …*, oba trvale bytem …, …*, 

b) s odkoupením částí pozemků parc. č. stav. 1047/2 o výměře 1 m2 (dle GP č. 10108-22/2022 p.p.č. 5382) a 
parc. č. 782/34 o výměře 5 m2 (dle GP č. 10108-22/2022 p.p.č. 782/40 - díl „c“ a díl „d“ ze st.p.č. 1047/2), 
vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví M. K.*, nar. …* a N. K.*, nar. …*, oba trvale bytem …, …* do vlastnictví 
Statutárního města Pardubice. 

 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Dodatek č. 12 ke směrnici 

Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 

 
Usnesení R/639/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 
dodatek č. 12 ke směrnici Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem tak, jak je uvedeno v příloze, 
který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

2. doporučuje 
Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice III schválit dodatek směrnice uvedený v bodě 1. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2022 

 
Usnesení R/640/2022                                                 (rozprava: 1; 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 31. 8. 2022. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

14. 
7. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 

 
Usnesení R/641/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí         

s návrhem 7. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové výši rozpočtu 
79 412,7 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 8/2022, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 7. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Miriam Šotková 
T: 9/2022 

_________________________________________________________________________________________ 
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15. 
Zrušení komisí Rady městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/642/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

děkuje všem předsedům a členům komisí za jejich činnost ve volebním období 2018 – 2022 a zrušuje 

v souvislosti s ukončením volebního období 2018 - 2022 ke dni 23. 9. 2022 komise rady  

a) komisi pro kulturu a sport Rady městského obvodu Pardubice III, 
b) komisi technickou Rady městského obvodu Pardubice III, 
c) komisi humanitní a bezpečnostní Rady Městského obvodu Pardubice III. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

16. 
Vytvoření pracovního místa v rámci  

„veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání“ v roce 2022-23 

 
Usnesení R/643/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí   
s vytvořením pracovního místa v rámci „veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání“ v roce 
rok 2022-23 v počtu 1 zaměstnanec a uzavření dohody s Úřadem práce Pardubice na tento účel. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

17. 
Zadání a realizace veřejné zakázky „Realizace překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2022_0040“ 

v souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365, Pardubice“ 

 
Usnesení R/644/2022                                                 (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) zadání a realizaci veřejné zakázky „VPIC PA, úpravy ul. Rumunská, SO402“ vyvolané realizací stavby 
„Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365, Pardubice“; 

b) v souladu s čl. IV odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 Zadávací řád veřejných zakázek ve znění dodatku č. 6 
přímé zadání plnění veřejné zakázky uvedené v bodu a) tohoto usnesení společnosti CETIN a.s. se 
sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 ve výši 126 575 Kč (předmět 
veřejné zakázky je mimo režim daně z přidané hodnoty); 

c) schvaluje smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2022_0040 na realizaci 
veřejné zakázky uvedené v bodu a) a b) tohoto usnesení; 

ukládá  

v případě vzniku dalších nákladů v souvislosti s realizací veřejné zakázky uvedené v bodu a) a b) tohoto 
usnesení předložit výčet dalších nákladů na nejbližším jednání Rady městského obvodu Pardubice III v souladu 
s článkem 5.4. a 5.5. Smlouvy uvedené v bodu c) tohoto usnesení.  
 

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
Termín: září 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
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18. 
Provádění zimní údržby chodníků na území Městského obvodu Pardubice III – část Slovany v období  

říjen – prosinec 2022 a v období leden – duben 2023 

 
Usnesení R/645/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby, dle článku IV odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění 
dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek, na služby „Provádění zimní údržby chodníků nezařazených do 
plánu zimní údržby na území Městského obvodu Pardubice III v části Slovany v období říjen – prosinec 2022 a 
v období leden - duben 2023“ dle situačního výkresu, který je přílohou tohoto usnesení, Františku Remešovi, 
osobě fyzické podnikající se sídlem Kladina 56, 533 04, Sezemice, IČ: 72955601 za celkovou maximální cenu 
80 000 Kč vč. DPH 21 % (maximální cena za jedno provedení zimní údržby spočívající v prohrnutí chodníků 
nezahrnutých do Plánu zimní údržby v lokalitě Slovany je stanovena na 8 000 Kč vč. DPH 21 %). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Zpracovala:      Pavlína Kučerová   (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 

 


