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U S N E S E N Í 
z 34. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 21. srpna 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 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: Ing. Aleš Vavřička 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 

2. 
Žádost Klubu přátel Pardubicka o umístění informační skříňky na podpěrných sloupech rampy pro pěší na 

pozemku parc. č. 409/31 v k.ú. Studánka. 

 
Usnesení R/403/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s umístěním informační skříňky o rozměru 650 mm x 1130 mm (tj. 0,7345 m2) na podpěrných sloupech rampy 
pro pěší stojících na části pozemku parc. č. 409/31 v k.ú. Studánka pro Klub přátel Pardubicka, IČO 64242862, 

se sídlem Klášterní 54, Pardubice - Staré Město, 530 02 Pardubice. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 7. 2017 

 
Usnesení R/404/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, 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. 7. 2017. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Městského obvodu Pardubice III 

 

Usnesení R/405/2017                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, 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 3. 8. 2017 
(zápis je nedílnou součástí tohoto usnesení).  
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Zhotovení a dodávka nového herního prvku Lanová pyramida na stávajícím dětském hřišti 

v ulici Lidmily Malé před čp. 601 - 602 
 

Usnesení R/406/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

a) schvaluje realizaci veřejné zakázky „Zhotovení a dodávka nového herního prvku Lanová pyramida na 
stávající dětské hřiště v ulici Lidmily Malé před čp. 601 - 602“;  

b) schvaluje přímé zadání veřejné zakázky uvedené v bodu a) tohoto usnesení společnosti Kulant cz s.r.o, se 
sídlem Plemenářský podnik 425, 530 03 Pardubice - Nemošice, IČ: 25293494 v souladu s článkem V. odst. 3 
písm. a) Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III, a to z technických důvodů za 
celkovou nabídkovou cenu 140 179 Kč včetně DPH 21 %; 

c) ukládá objednat realizaci veřejné zakázky uvedené v bodu a) tohoto usnesení u společnosti  
Kulant cz s.r.o, se sídlem Plemenářský podnik 425, 530 03 Pardubice - Nemošice, IČ: 25293494. 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

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


