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U S N E S E N Í 
z 16. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 24. února 2020 od 16:00 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

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

 
Omluveni:   
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Vyvěšení tibetské vlajky 

 
Usnesení R/219/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

vyvěšení tibetské vlajky v rámci mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet dne 10. března 2020 na budově Úřadu 
městského obvodu Pardubice III. 

________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Pověření starosty k uzavírání darovacích smluv na přijetí darů  

na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí 
 
Usnesení R/220/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

pověřuje  

starostu Městského obvodu Pardubice III uzavíráním darovacích smluv, jejichž předmětem je přijetí daru od 
fyzických nebo právnických osob určeného na podporu kulturních, sportovních, společenských a podobných 
akcí pořádaných Městským obvodem Pardubice III, a to v maximální výši 15 tis Kč za jeden právní úkon. 

O uzavření každé darovací smlouvy bude následně rada informována. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva o inventarizaci majetku a závazků 

Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2019 
 

Usnesení R/221/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o inventarizaci majetku Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2019. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Přichází Pavel Kožíšek v 16:04 hodin. Počet přítomných členů rady se mění na 5. 
_________________________________________________________________________________________ 
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4. 
Poskytování dotací z „Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu MO Pardubice III“ pro rok 2020 
 

Usnesení R/222/2020                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
1. schvaluje 

a) poskytnutí dotací z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice III“ pro rok 2020 
v celkové výši 199.000,- Kč dle žádostí tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

b) poskytnutí dotace panu P. V.*, RČ …*, trvale bytem …*, …*, na zajištění akce „Bowlingový turnaj o 
Pohár starosty MO Pardubice III“, ve výši 5.000,- Kč z prostředků rezervy starosty, 

2. ukládá  

uzavřít smlouvy o poskytnutí schválených dotací s příslušnými subjekty. 

Z: Šotková Miriam 
T: duben 2020 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Podpora aktivit senior klubů MO Pardubice III pro rok 2020 

 
Usnesení R/223/2020                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

poskytnutí věcných darů senior klubům MO Pardubice III v roce 2020 dle „Pravidel Rady městského obvodu 
Pardubice III o podpoře aktivit senior klubů“ v následující výši: 

• klub seniorů č. 11 zastoupený p. E. Ť.* v celkové hodnotě 33.500,- Kč, 

• klub seniorů č. 16 zastoupený p. V. P.* v celkové hodnotě 27.500,- Kč, 

• klub seniorů č. 20 zastoupený p. A. B.* v celkové hodnotě 53.000,- Kč, 

a vedení řádné evidence a příslušné administrativy dle ustanovení „Pravidel Rady městského obvodu 
Pardubice III o podpoře aktivit senior klubů“ při poskytování věcných darů senior klubům. 

Z: Šotková Miriam  
T: 2020 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Kulturní akce Městského obvodu Pardubice III pro rok 2020  

 
Usnesení R/224/2020                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

kulturní akce Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 

„Masopustní tancovačka“ (termín 8. 2. 2020), „Dopravní soutěž pro děti“ (termín 22. 4. 2020), „Slet 
čarodějnic“ (termín 30. 4. 2020), „Koncert ke dni matek – Josef Sochor“ (termín 15. 5. 2020), „Dětský den“ 
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(termín 1. 6. 2020), „Studánecké posvícení“ (termín 6. 9. 2020), „sv. Václav – vítání podzimu“ (termín 22. 9. 
2020), „Strašidelná stezka“ (6. 11. 2020), „Vánoční zpívání“ (termín 23. 12. 2020), „PC pro seniory“ (jarní a 
podzimní kurzy), „Farmářské trhy“ (každou sobotu po celý rok 2020), „Letní kino“ (každý čtvrtek červenec až 
srpen 2020), „Opékání buřtů“ (červen – září 2020, střídavě na Dubině a Na Drážce). Případné další akce 
mohou být schváleny. Akce budou připraveny ve spolupráci s panem Radkem Novákem (OSVČ) a místními 
základními školami. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7.  
Vyjádření k žádosti J. Z.* o prodej pozemku parc. č. 1070/11  

o výměře 80 m2 v katastrálním území Pardubice  
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem pozemku parc. č. 1070/11 o výměře 80 m2 v katastrálním území Pardubice J. Z.*, nar. …*, trvale 
bytem …*, …* za účelem užívání jako zahrada. 

Odůvodnění: Nesouhlasíme s prodejem pozemku parc. č. 1070/11 o výměře 80 m2 v katastrálním území 
Pardubice, neboť se pozemek nachází před stávajícím mostkem přes Haldu a v případě rekonstrukce účelové 
komunikace lze pozemek využít např. pro výhybnu. 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

8.  
Vyjádření k žádosti J. C.* o nájem části pozemku parc. č. 4074/1 

o výměře 30 m2 v katastrálním území Pardubice  
 

Usnesení R/225/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem pozemku parc. č. 4074/1 o výměře 30 m2 v katastrálním území Pardubice v areálu na Hůrkách J. C.*, 
nar. …*, trvale bytem …*, okr. …* za účelem umístění a užívání 2 ks kontejnerů užívaných jako sklad (palety, 
dřevěné desky, kovové součástky). 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

9.  
Vyjádření k žádosti České pošty, s.p. o nájem části pozemku parc. č. 851/12 

o výměře 11 m2 v katastrálním území Pardubice  
 
Usnesení R/226/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s nájmem části pozemku parc. č. 851/12 o výměře 11 m2 v k.ú. Pardubice za účelem umístění a užívání 1 ks 
kontejneru pro úschovu jízdních kol pro provozovnu pošty v objektu čp. 1585 ul. Na Drážce pro žadatele 
Českou poštu, s.p. IČ: 47114983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99. 
_________________________________________________________________________________________ 
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10.  
Vyjádření k žádosti Českomoravského svazu hokejbalu o výpůjčku části pozemku parc. č. 409/23 o výměře 

288 m2 v katastrálním území Studánka  
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 2; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s výpůjčkou části sportovního hřiště s asfaltovým povrchem před čp. 973 v ulici Erno Košťála, Pardubice 
(sídliště Dubina) na části pozemku parc. č. 409/23 o výměře 288 m2 v katastrálním území Studánka 
Českomoravskému svazu hokejbalu, IČ: 49626485, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, za 
účelem umístění a provozování mobilního hokejbalového hřiště v období březen – červen 2020,  
při splnění následujících podmínek: 

a) po celou dobu sjednání výpůjčky bude provozovatelem Vypůjčitel;  
b) odpovědnost za provoz sportoviště bude ode dne podpisu smlouvy přenesena na Vypůjčitele;  
c) Vypůjčitel na hřišti umístí provozní řád s uvedením svých kontaktních údajů;   
d) zařízení umístěné na sportovišti bude odpovídat příslušným ČSN EN a bude řádně zajištěno tak, aby se 

eliminovala rizika škody na zdraví osob. 
 
Odůvodnění: Nesouhlasíme s výpůjčkou části sportovního hřiště s asfaltovým povrchem před čp. 973 v ulici 
Erno Košťála, neboť na sportovišti jsou pevně instalovány branky na fotbal a navrhovaný rozsah výpůjčky 
svými parametry zasahuje do tohoto mobiliáře.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

11.  

Kontrola plnění usnesení KV RMO Pardubice III k 3. 2. 2020 

 
Usnesení R/227/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

1. ponechat v evidenci - volební období 2018 – 2022 
usnesení č.: R/59/2019; R/109/2019; R/205/2019 
 

2. vyřadit z evidence - volební období 2018 – 2022 
usnesení č.: R/2/2018; R/7/2018; R/12/2018; R/13/2018; R/14/2018; 
   R/15/2018; R/16/2018; R/42/2019; R/93/2019; R/137/2019; 
   R/151/2019; R/167/2019; R/181/2019; R/184/2019; R/185/2019; 
    R/186/2019; R/191/2019; R/192/2019; R/193/2019; R/194/2019; 
   R/195/2019; R/196/2019; R/207/2019 

_________________________________________________________________________________________ 
 

12.  
1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2020  

 
Usnesení R/228/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí         

a) s návrhem 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 v celkové výši rozpočtu 
53.488,6 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 1/2020, jak je 
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
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b) s návrhem 1. změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 v celkové 
výši rozpočtu 954 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 
2/2020, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 a 1. změnu rozpočtu sociálního 
fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 na nejbližším jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Miriam Šotková 
T: 2/2020 

_________________________________________________________________________________________ 
 

13.  
Vyjádření k žádosti RD MONTAGE s.r.o. o umístění reklamního zařízení na části pozemku parc. č. 794/2 

v kat. území Pardubice 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s umístěním 1 ks oboustranného reklamního zařízení o rozměru reklamní plochy 1,9 m x 1 m na části 
pozemku parc. č. 794/2 v katastrálním území Pardubice, která bude sloužit pro provozovnu autoservisu   
žadatele společnost RD MONTAGE s.r.o., IČO 04232232, se sídlem Divišova 269, Studánka, 530 03 Pardubice. 

Odůvodnění: Nesouhlasíme s umístěním reklamního zařízení uprostřed veřejné zeleně z důvodu ztížení údržby 
pozemků (při seči trávníku) a dále z důvodu bezpečnosti silničního provozu na přilehlé silnici II. třídy. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

14.  
Vyjádření ke stavební akci „J. Zajíce čp. 983 - vybudování výtahu a zrušení rampy“ 

 
Usnesení R/229/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akci „J. Zajíce čp. 983 – vybudování výtahu a zrušení rampy“ tak, 
jak je uvedeno v koordinačním situačním výkresu – C.04, který je součástí projektové dokumentace pro 
územní řízení a stavební povolení, zpracované v lednu 2020 společností HMP top s.r.o., se sídlem Hradec 
Králové – Slezské Předměstí, Jižní 870/2, PSČ 500 03, IČ 275 02 180, s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

15.  
Vyjádření k umístění zemnící pásky na pozemku parc. č. 851/12 v katastrálním území Pardubice 

 
Usnesení R/230/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem umístění zemnící pásky na pozemku parc. č. 851/12 v katastrálním 
území Pardubice, tak jak je uvedeno v situačním výkresu předloženém stavebníkem Společenstvím Na Drážce 
1552 – 1554, se sídlem Na Drážce 1554, 530 03 Pardubice, IČ 287 86 238. Budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

16.  
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Josefa Janáčka u čp. 952 

 
Usnesení R/231/2020                                                (rozprava: 0; 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, v ulici Josefa Janáčka na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 948 - 952, konkrétně u 
vchodu čp. 952 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro Z. T.*, trvale bytem …*, …*, datum 
nar. …* (držitelku průkazu ZTP/P) v termínu od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2022. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

17.  
Vyjádření k žádosti o nájem prostor v areálu Hůrka čp. 1823 č. 7 (vrata č. 9-12) 

 
Usnesení R/232/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem prostor o výměře 137,90 m2, nacházejícího se v přízemí budovy bez čp./č.e. označeného jako č. 
7 (vrata č. 9-12) v areálu bývalých kasáren Hůrka čp. 1823, stojícího na pozemku stavební parcela č. 3515/16 
v obci a k.ú. Pardubice, některému z níže uvedených žadatelů:  

- CNG realizační cz, s.r.o., IČ 287 82 526, se sídlem Erno Košťála 1000, 530 12 Pardubice. Dodáno čestné 
prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Pardubice i potvrzení o bezdlužnosti z FÚ a OSSZ. Účel nájmu - sklad 
stavebního a potrubářského materiálu.  

- Andrea Habětínková, IČ 089 47 619, se sídlem nábř. Závodu míru 1856, 530 02 Pardubice. Čestné prohlášení 
o bezdlužnosti vůči městu Pardubice i potvrzení o bezdlužnosti z FÚ a OSSZ budou dodána dodatečně. Účel 
nájmu - sklad, parkování a údržba vozidel, dílna – drobná výroba.  

Vzhledem ke stejnému účelu užívání necháváme konečný výběr nájemce na rozhodnutí komise pro bytové 
a nebytové prostory. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

18.  
Vyjádření k žádosti Jakuba Coufala o nájem prostor v areálu Hůrka čp. 1823 č. 8 (vrata č. 15-17) 

 
Usnesení R/233/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem prostor o výměře 101,64 m2, nacházejícího se v přízemí budovy bez čp./č.e. označeného jako č. 
8 (vrata č. 15-17) v areálu bývalých kasáren Hůrka čp. 1823, stojícího na pozemku stavební parcela č. 3515/16 
v obci a k.ú. Pardubice, Jakubovi Coufalovi, IČ: 013 26 783, se sídlem Lukavice 16, 538 21 Lukavice pro účel 
nájmu - sklad. 
_________________________________________________________________________________________ 
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19.  
Zadání technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi bytovými 

domy čp. 1558-1560 až čp. 1561-1563, Pardubice“ 
 

Usnesení R/234/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
1. schvaluje  

dle čl. IV, odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na výkon inženýrské činnosti – technického dozoru stavebníka při realizaci 
stavby „Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi bytovými domy čp. 1558-1560 až čp. 1561-1563, Pardubice“ 
Liborovi Matouškovi, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 za nabídkovou 
cenu 85 000 Kč bez DPH, tj. 102 850 Kč včetně DPH 21 %; 
 

2. ukládá 

a) uzavřít s Liborem Matouškem, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 
smlouvu příkazní č. P-K-MO III 06/2019 na výkon inženýrské činnosti – technického dozoru stavebníka 
při realizaci stavby „Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi bytovými domy čp. 1558-1560 až čp. 1561-
1563, Pardubice“. Smlouva příkazní je nedílnou součástí tohoto usnesení; 

b) zadání veřejné zakázky uvedené v odst. 1 tohoto usnesení ukládá financovat z kapitoly 4.3. Doprava – 
investice do dopravy - ostatní 

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                   Termín: únor 2020 

_________________________________________________________________________________________ 
 

20.  
Zadání koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby „Stavební úpravy 

v ul. Na Drážce mezi bytovými domy čp. 1558-1560 až čp. 1561-1563, Pardubice“ 
 

Usnesení R/235/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
1. schvaluje  

dle čl. IV, odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby 
„Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi bytovými domy čp. 1558-1560 až čp. 1561-1563, Pardubice“ 
Liborovi Matouškovi, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 za nabídkovou 
cenu 10 000 Kč bez DPH, tj. 12 100 Kč včetně DPH 21 %; 
 

2. ukládá 

a) objednat u Libora Matouška, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 
zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby „Stavební úpravy v ul. Na 
Drážce mezi bytovými domy čp. 1558-1560 až čp. 1561-1563, Pardubice“. Objednávka je nedílnou 
součástí tohoto usnesení; 

b) zadání veřejné zakázky uvedené v odst. 1 tohoto usnesení ukládá financovat z kapitoly 4.3. Doprava – 
investice do dopravy – ostatní; 

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                   Termín: únor 2020 

_________________________________________________________________________________________ 
 

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


