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U S N E S E N Í 
z 47. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 23. května 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, Pavel Vojtěch 
       
Omluveni:  Ing. Alena Suková, tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Nimsová 
_________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Informativní zpráva – zákon o střetu zájmů 

 
Usnesení R/582/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o povinnostech vyplývajících ze zákona o střetu zájmů. 

_________________________________________________________________________________________ 

2. 
Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 4. 2022 

 
Usnesení R/583/2022                                                (rozprava: 0; 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 30. 4. 2022.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 

Informativní zpráva o umístění předvolebních reklamních zařízení  
na území Městského obvodu Pardubice III 

 

Usnesení R/584/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o umístění reklamních zařízení na území Městského obvodu Pardubice III z důvodu konání 
voleb do zastupitelstev obcí a Senátu. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k nabídce Ředitelství silnic a dálnic ČR na bezúplatný převod pozemků parc. č. 2981/18 o výměře 
5 885 m2, parc. č. 2981/11 o výměře 232 m2, parc. č. 2981/14 o výměře 903 m2, parc. č. 2981/15 o výměře  

1 675 m2, parc. č. 2981/16 o výměře 83 m2, parc. č. 2981/21 o výměře 8 m2, parc. č. 2731/4 o výměře  
136 m2, parc. č. 902/13 o výměře 5 411 m2, parc. č. 902/17 o výměře 185 m2, parc. č. 902/19 o výměře  

94  m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, včetně části stavby silnice I/36 „Pardubická“, tj. úsek od UB 1342A003 

(křižovatka I/36 se silnicí II/355 do UB 1342A304 (OK Dubina), se všemi součástmi a příslušenstvím této 
silnice a na bezúplatný převod části stavby silnice I/36 „Pardubická“, tj. úsek od UB 1342A003 (křižovatka 
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I/36 se silnicí II/355 do UB 1342A304 (OK Dubina), se všemi součástmi a příslušenstvím této silnice na 
pozemcích nebo jejich částech parc. č. 2981/23 o výměře 126 m2, parc. č. 2981/24 o výměře 9 375 m2, parc. 

č. 832/24 o výměře 1 546 m2, parc. č. 2742/36 o výměře 13 534 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví 
statutárního města Pardubice, IČO 00274046 a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě 

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat     (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 2981/18 o výměře 5 885 m2, parc. č. 2981/11 o výměře 
232 m2, parc. č. 2981/14 o výměře 903 m2, parc. č. 2981/15 o výměře  
1 675 m2, parc. č. 2981/16 o výměře 83 m2, parc. č. 2981/21 o výměře 8 m2, parc. č. 2731/4 o výměře 
136 m2, parc. č. 902/13 o výměře 5 411 m2, parc. č. 902/17 o výměře 185 m2, parc. č. 902/19 o 
výměře 94  m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit 
s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
Nusle, 140 00 Praha 4, včetně části stavby silnice I/36 „Pardubická“, tj. úsek od UB 1342A003 
(křižovatka I/36 se silnicí II/355 do UB 1342A304 (OK Dubina), se všemi součástmi a příslušenstvím 
této silnice do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046;  

b) s bezúplatným převodem části stavby silnice I/36 „Pardubická“, tj. úsek od UB 1342A003 (křižovatka 
I/36 se silnicí II/355 do UB 1342A304 (OK Dubina), se všemi součástmi a příslušenstvím této silnice na 
pozemcích nebo jejich částech parc. č. 2981/23 o výměře 126 m2, parc. č. 2981/24 o výměře 9 375 m2, 
parc. č. 832/24 o výměře 1 546 m2, parc. č. 2742/36 o výměře 13 534 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve 
vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046; 

c) s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě. Návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě je 
přílohou této zprávy. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OV – MO III 01/2021 na zhotovení stavby 

„J. Zajíce čp. 983 – vybudování výtahu a zrušení rampy“ 
 
Usnesení R/585/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OV – MO III 01/2021 na zhotovení stavby „J. Zajíce čp. 983 – 
vybudování výtahu a zrušení rampy“ uzavřené smluvními stranami dne 5. 10. 2021, jejíž předmětem je 
zhotovení stavebního díla „J. Zajíce čp. 983 – vybudování výtahu a zrušení rampy“ se společností                              
BAUSET CZ, a.s., se sídlem Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČO: 63217139, kterým se mění nesoulad 
oddílu I., článku III., odst. 3 Smlouvy s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
Dodatek č. 1 smlouvy je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 

Termín: květen 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby: „Opravy herních a sportovních zařízení ve správě 
městského obvodu Pardubice III na základě hlavní roční kontroly 2021 a provozní kontroly 1/2022“ 

 
Usnesení R/586/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 
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a)    zadání a realizaci veřejné zakázky „Oprava herních a sportovních zařízení na základě výstupů z hlavní 
roční kontroly 2021 a provozní kontroly č. 1/2022“;  

b)    v souladu s článkem III. odst. 3 vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád 
veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III odlišný postup, a to přímé zadání části 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 spočívající v opravě herních a sportovních 
zařízení ve správě Městského obvodu Pardubice III za celkovou nabídkovou cenu 104 730 Kč bez 
DPH, tj. 126 723,30 Kč včetně DPH 21 %; 

2. ukládá  

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

 

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
Termín: červen 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k žádosti Agentury hospodaření s nemovitým majetkem MO  

o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2987/2 o výměře 175 m2, částí pozemků parc. č. 2720/4 o výměře cca 
5 m2, parc. č. stav. 7072 o výměře cca 10 m2, vše v k.ú. Pardubice, do vlastnictví České republiky 

s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany 
 

Usnesení R/587/2022                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 2987/2 o výměře 175 m2, části pozemku parc. č. 2720/4 o výměře 
cca 5 m2 a části pozemku parc. č. stav. 7072 o výměře cca 10 m2, vše v katastrálním území Pardubice, ve 
vlastnictví Statutárního města Pardubice, IČO 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice – Staré 
Město, 530 02 Pardubice do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 
Ministerstvo obrany, IČO 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, s příslušností 
k organizační složce právnické osoby pro Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO – oddělení 
územní správy nemovitého majetku Pardubice, IČO 60162694-005, se sídlem Teplého 1899, Zelené 
předměstí, 530 02 Pardubice. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k žádosti J. T.* o prodej části pozemku parc. č. 857/18  

o výměře cca 96 m2 v katastrálním území Pardubice 
 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat     (rozprava: 1; hlasování: pro 2, proti 2, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemku parc. č. 857/18 o výměře cca 96 m2 v katastrálním území Pardubice ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice do vlastnictví J. T.*, nar. …*, trvale bytem …, …*. 

 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k žádosti J. a I. T.* o prodej části pozemku  



 

 

Usnesení z 47. jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 23. 5. 2022   4 z 5 
 

parc. č. 2988/1 o výměře cca 44 m2 v katastrálním území Pardubice 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat     (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 44 m2 v katastrálním území Pardubice J. T.*, nar. …* a 
Ing. I. T.*, nar. …*, oba trvale bytem …, …*. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření k žádosti T. L.*, M. Ř.*, P. Z.*, L. V.*, M. K.* a J. Š.* o prodej části pozemku parc. č. 129/15  

o výměře 53 m2 (dle GP č. 1382-167/2021 stav. parc. č. 1345) v katastrálním území Studánka 
 

Usnesení R/588/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemku parc. č. 129/15 o výměře 53 m2 v katastrálním území Studánka ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice do vlastnictví  

T. L.*, nar. …*, trvale bytem …, …*, 
M. Ř.*, nar. …*, trvale bytem …, …*, 
P. Z.*, nar. …*, trvale bytem …, …*,  
L. V.*, nar. …*, trvale bytem …, …*,  
kteří žádají o prodej části pozemku parc. č. 129/15 o výměře 53 m2  
(dle GP č. 1382-167/2021 st.p.č. 1345) v k.ú. Studánka, v podílu ve výši 1/5 pro každého ze žadatelů 
M. K.*, nar. …*, trvale bytem …, …*, 
J. Š.*, nar. …*, trvale bytem …, …*,  
kteří žádají o prodej části pozemku parc. č. 129/15 o výměře 53 m2  
(dle GP č. 1382-167/2021 st.p.č. 1345) v k.ú. Studánka, v podílu ve výši 1/10 pro každého ze žadatelů. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Pardubice, p.č. 1070/13 knn“ 

 
Usnesení R/589/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s trasou nového kabelového vedení nn akce „Pardubice, p.č. 1070/13 knn“ na 
svém území v chatové oblasti části Hůrka tak, jak je uvedeno v koordinačním situačním výkresu - přílohy C.3, 
které jsou součástí projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu, zpracované v listopadu 2020 
společností SB projekt s.r.o., se sídlem Hodonín, Kasárenská 4063/4, PSČ 695 01, za následujících podmínek: 

1) bude dodržena ochrana dřevin, zejména ochrana kořenového prostoru při provádění výkopových prací 
včetně uvedení vzdálenosti paty kmene od hrany výkopu v žádosti o zvláštní užívání veřejného 
prostranství; 
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2) vedení bude uloženo co neblíže k okraji veřejně přístupné účelové komunikace a bude uloženo v chráničce 
v hloubce min. 80 cm; 

3) přípojkové pilíře budou umístěny na pozemcích soukromých vlastníků; 

4) vzhledem k budoucí možné změně z veřejně přístupné účelové komunikace na místní komunikaci je nutné 
dodržet podmínky uložení vedení dle příslušných platných norem ČSN pro místní komunikace;    

5) budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Tichá“ 

 
Usnesení R/590/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou trasou stavební akce „Reko MS Pardubice – Tichá“ tak, jak je 
zakresleno ve výkresu č. C.4 – Situace obnovy povrchů, který je součástí projektové dokumentace pro 
provedení stavby, zpracované v dubnu 2022 společností GAT projekt s.r.o., se sídlem Růženy Vojtěchové 698, 
Studánka, 530 12 Pardubice, IČ 252 58 800 za podmínek: 

1. Po ukončení stavebních prací bude u všech dotčených místních komunikacích – chodnících a vozovce 
dodržena skladba komunikací dle situačního výkresu D.2 - Charakteristické řezy z výše uvedené projektové 
dokumentace. 

2. Po ukončení stavebních prací bude provedena obnova povrchů všech dotčených místních komunikací – 
chodníků a vozovky dle výkresu č. C.4 – Situace obnovy povrchů z výše uvedené projektové dokumentace. 

3. Objekty HUP (pilíře) nebudou zasahovat do chodníků. 

4. Dotčený úsek místní komunikace – vozovky bude uveden v předešlý stav. V případě poničení obrub budou 
poškozené obruby vyměněny za nové. Živičný kryt bude zaříznut rovně. Zásyp výkopu bude proveden 
novým nenamrzavým materiálem hutněným ve vrstvách po 25 cm. Zástupce vlastníka místních komunikací 
bude vyzván ke kontrole hutnění a to min. 3 dny předem. Spáry budou v brusné vrstvě ošetřeny 
modifikovanou zálivkou a zadrceny. Ode dne převzetí dokončených stavebních prací zástupcem vlastníka 
místních komunikací (Městským obvodem Pardubice III) začíná běžet 60měsíční záruční lhůta. Pokud 
v průběhu záruční lhůty vzniknou vady (např. propad komunikace) bude zhotovitel vlastníkem dotčené 
místní komunikace vyzván k jejich odstranění.  

5. budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
 

Situační výkresy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Informativní zpráva – „Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice“ 

 
Usnesení R/591/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

oznámení koncepce „Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice“, které je nedílnou 
přílohou tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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


