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U S N E S E N Í 
z 33. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 24. července 2017 od 13:00 hod 
v zasedací místnosti 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:  - 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Jednání Rady městského obvodu Pardubice III zahájil starosta Městského obvodu Pardubice III pan Ing. Mgr. 
Vítězslav Štěpánek. Při zahájení jednání byli přítomni všichni členové rady. 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 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 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. 
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2017 

 

Usnesení R/394/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

1. bere na vědomí   

rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2017, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části,  

2. ukládá  

předložit rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2017 na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: září 2017 

_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Dubinská před čp. 732 

 

Usnesení R/395/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, ulici Dubinská na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 732 pro M.M.* zastoupeného 
otcem M.M.* v termínu od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2020. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce RD Pardubice“ v ulici Ve Stezkách čp. 155 

 
Usnesení R/396/2017                                                (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 ohlášení stavby „Rekonstrukce RD 
Pardubice“ v ulici Ve Stezkách čp. 155 dle celkového situačního výkresu č. C2, který je součástí projektové 
dokumentace zpracované v květnu 2017 společností P7J s.r.o., V Uličce 191, 252 67 Tuchoměřice, 
IČ 03778096 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce a přístavba RD čp. 424“ v ulici Dašická 

 
Usnesení R/397/2017                                                (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 ohlášení stavby „Rekonstrukce a 
přístavba RD čp. 424“ v ulici Dašická dle situace po rekonstrukci a přístavbě – výkres č. 12, který je součástí 
projektové dokumentace zpracované v květnu 2017 Romanem Chudomelem, Na Hlásku 269, 533 61 Choltice, 
IČ 2747537 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k projektované trase akce „SEK Pardubice – Bílé Předměstí Jih“ 

 
Usnesení R/398/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy elektronické komunikační sítě UPC vedené na území 
Městského obvodu Pardubice III, tak jak je uvedeno v „Situacích navrhované trasy“ dle výkresů č. 1-02, č. 1-
03, č. 1-04, č. 1-05 akce „SEK Pardubice – Bílé Předměstí Jih“ zpracované společností InfoTel, spol. s r.o., se 
sídlem Brno, Novolíšeňská 18, PSČ 62 800, IČ 469 81 071 za dodržení podmínek, že po ukončení stavebních 
prací bude provedena pokládka nového krytu na všech dotčených místních komunikacích – chodnících v celé 
jejich šíři a délce výkopů na náklady investora, přechody pod místními komunikacemi – vozovkami budou 
provedeny protlakem. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkresy jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

6.  
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Spojilská + 2“ 

 
Usnesení R/399/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Reko MS Pardubice – Spojilská + 2“ tak, jak je uvedeno 
v situačním výkresu úpravy povrchů č. C.4 z dokumentace pro provedení stavby, zpracované v měsíci 
květnu 2017 společností RIP – Pardubice spol. s r.o., se sídlem Růženy Vojtěchové 698, 530 12 Pardubice, 
IČ 25258800 za dodržení podmínky, že po ukončení stavebních prací bude provedena pokládka nového krytu:  

 na všech dotčených místních komunikacích – na chodnících v celé jejich šíři a délce výkopů na náklady 
investora.  

 na místní komunikací – vozovce v ulici Spojilská v úseku od čp. 69 po čp. 70 a od čp. 135 po čp. 138, v celé 
její šíři a délce výkopů tak, jak je uvedeno v situačním výkresu úpravy povrchů č. C.4, na náklady investora.  

Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vánoční výzdoba 

 

Usnesení R/400/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

objednání vánoční výzdoby pro rok 2017 v max. výši 17 800 Kč včetně DPH u společnosti Služby města 
Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 spočívající v ozdobení stromu (borovice 
žlutá) rostoucího u Úřadu městského obvodu Pardubice III, včetně elektrické energie.  
_________________________________________________________________________________________ 

 

11. 
      Novela Zadávacího řádu veřejných zakázek 

 
Usnesení R/401/2017                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

novelizovanou vnitřní směrnici č. 9/2011 Zadávací řád veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


