USNESENÍ
ze 41. řádného jednání
Rady městského obvodu Pardubice III,
které se konalo dne 19. února 2018 od 13:00 hod
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III
Přítomni:

Omluveni:

členové Rady městského obvodu Pardubice III:
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Václav Shejbal, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková
Ing. Aleš Vavřička

_________________________________________________________________________________________
2.
Vyjádření k návrhu trasy telekomunikačních kabelů stavby „RVDSL 1818 C E STUA27 MET“
na parc. č. 409/23 v katastrální území Studánka
Usnesení R/475/2018

(rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy telekomunikačního kabelu stavby „RVDSL 1818 C E STUA27
MET“ na parc. č. 409/23 v katastrálním území Studánka v ulici Erno Košťála tak, jak je uvedeno ve
speciálním situačním výkresu č. C 5, který je součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
zpracované v listopadu 2017 společností ZLINPROJEKT a.s., se sídlem Zlín – Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ
76 302, IČ 255 19 662 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou
součástí tohoto usnesení.

__________________________________________________________________________________
3.
Vyjádření k návrhu trasy telekomunikačních kabelů stavby „RVDSL 1818 C E STUA20 MET“
na parc. č. 409/20 v katastrální území Studánka
Usnesení R/476/2018

(rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy telekomunikačních kabelů stavby „RVDSL 1818 C E STUA20
MET“ na parc. č. 409/20 v katastrálním území Studánka, v ulici Josefa Janáčka tak, jak je uvedeno ve
speciálním situačním výkresu č. C 5, který je součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
zpracované v listopadu 2017 společností ZLINPROJEKT a.s., se sídlem Zlín – Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ
76 302, IČ 255 19 662 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
_________________________________________________________________________________________
4.
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Erno Košťála II. etapa“
Usnesení R/477/2018

(rozprava: 4; hlasování: pro 4, 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 – Erno Košťála II. etapa“ tak, jak je
uvedeno ve výkresu úpravy povrchů č. C.4 z dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracované v říjnu 2017
společností RIP - Pardubice spol. s r.o., se sídlem Růženy Vojtěchové 698, 530 12 Pardubice, IČ 25258800. za
dodržení podmínky:
• Pokud zůstane po ukončení stavebních prací zbývající kryt chodníku v šíři menší než 1 m, bude provedena
pokládka nového krytu chodníku v celé jeho šíři a délce výkopů na náklady investora.
Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.
_________________________________________________________________________________________
5.
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Lidmily Malé před čp. 819
Usnesení R/478/2018

(rozprava: 2; hlasování: pro 4, 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 Lidmily Malé na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 818 - 820, konkrétně před
čp. 818 pro M.K.* v termínu od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2019. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu).
_________________________________________________________________________________________
6.
Informativní zpráva o inventarizaci majetku a závazků Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2017
Usnesení R/479/2018

(rozprava: 3; 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. 2017.
_________________________________________________________________________________________
7.
Poskytování dotací z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice III“ pro rok 2018
Usnesení R/480/2018

(rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. schvaluje
poskytnutí dotací z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III“ pro
rok 2018 v celkové výši 180.000,- Kč dle žádostí tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení,
2. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí schválených dotací s příslušnými subjekty.
Z: Ing. Irena Štěpánková
T: březen 2018
________________________________________________________________________________________
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9.
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Usnesení R/481/2018

(rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a
bere na vědomí
výroční zprávu o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
________________________________________________________________________________________
10.
Vyjádření k návrhu trasy kabelového vedení vn stavby „Pce, Dubina-kvn-Lidl Česká republika“
Usnesení R/482/2018

(rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy kabelového vedení vn stavby „Pce, Dubina-kvn-Lidl Česká
republika“ tak, jak je uvedeno v Celkové situaci – montáž kabelového vedení 35kV + trasa stávajících
inženýrských sítí“ č. výkresu 1, který je součástí projektové dokumentace pro územní souhlas a realizační
dokumentaci stavby, zpracované v roce 2017 společností VČE – montáže, a.s., se sídlem Pardubice, Arnošta
z Pardubic 2082, PSČ 531 17, IČ 259 38 746 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.
_________________________________________________________________________________________
11.
Smlouva o dílo č. AG - MO III 2/2018 – Seč trávníků na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2018
Usnesení R/483/2018

(rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. schvaluje
schvaluje přímé zadání prací spočívajících v údržbě travnatých ploch na území Městského obvodu
Pardubice III v rozsahu daném smlouvou uvedenou v bodě b) tohoto usnesení společnosti Služby města
Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 v souladu s článkem V. Vnitřní směrnice č.
9/2011 - Zadávací řád veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III za celkovou cenu 1 400 456,51
Kč bez DPH, tj. 1 694 552,38 Kč včetně DPH 21 %,
2. ukládá
uzavřít smlouvu o dílo č. AG-MO III 2/2018 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka
1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572, jejímž předmětem je údržba travnatých ploch na území Městského
obvodu Pardubice III v rozsahu daném smlouvou v kalendářním roce 2018, a to na dobu určitou od 15. 3.
2018 do 31. 12. 2018. Smlouva včetně příloh je nedílnou součástí tohoto usnesení.
T: únor/březen
Z: Ing. Vacinová
_________________________________________________________________________________________
12.
Zadání zpracování PD „Kontejnerová stanoviště v ul. Erno Košťála před čp. 957-958"
Usnesení R/484/2018

(rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. schvaluje
v souladu s čl. IV odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 - Zadávací řád veřejných zakázek zadání zpracování
projektové dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti na akci „Kontejnerová
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stanoviště v ul. Erno Košťála před čp. 957-958" za cenu 33 800 Kč včetně DPH 21 % společnosti PRODIN
a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161,
2. ukládá
uzavřít smlouvu o dílo podle bodu 1. Smlouva je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
T: únor/březen
Z: Ing. Vacinová
_________________________________________________________________________________________
13.
Vánoční výzdoba
Usnesení R/485/2018

(rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
schvaluje
objednání vánoční výzdoby pro rok 2018 v max. výši 53 634 Kč včetně DPH u společnosti Služby města
Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 spočívající v pořízení venkovních LED
světelného řetězů, montáži výzdoby za použití plošiny, zajištění elektro přívodu a dodávce elektrické energie
na stávající strom rostoucí u Úřadu městského obvodu Pardubice III.
T: březen/2018
Z: Ing. Vacinová
_________________________________________________________________________________________
14.
Souhrn činností Kulturního domu Dubina
Usnesení R/486/2018

(rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. souhlasí
s návrhem možností využití prostor v KD Dubina pro aktivity tak, jak je uvedeno v příloze, který je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
2. ukládá
zaslat materiál „Souhrn činností Kulturního domu Dubina“ k rukám náměstka pro kulturu pana Mgr.
Jakuba Rychteckého.
Z: Ing. Irena Štěpánková
T: březen 2018
_________________________________________________________________________________________
15.
Vyjádření k PD akce „I/36 Pardubice, rekonstrukce křižovatky s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP“
Usnesení R/487/2018

(rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III, s navrženou akcí „I/36 Pardubice, rekonstrukce křižovatky s ul. Dašická,
opatření ke zvýšení BESIP“ tak, jak je uvedeno v Situaci dopravního řešení, výkres č. C 2, který je součástí
jednostupňové projektové dokumentace zpracované v lednu 2018 Ing. Petrem Novotným, Ph.D., se sídlem
nábřeží Závodu míru 2739, 530 02, Pardubice – Zelené Předměstí, IČ 15014886 s tím, že doporučuje rozšířit
světelnou signalizaci o směrové odbočovací šipky pro opuštění křižovatky. Budou dodrženy podmínky
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.
_________________________________________________________________________________________
16.
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Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba dvou řadových rodinných domů „A“ a „B“ ve
Studánce“ na pozemku p.č. 169/7 v k. ú. Studánka
Usnesení R/488/2018

(rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
a) za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro ohlášení stavby „Novostavba
dvou řadových rodinných domů „A“ a „B“ ve Studánce“ na pozemku parc. č. 169/7 v katastrálním území
Studánka dle koordinačního situačního výkresu č. C.3, který jsou součástí projektové dokumentace
zpracované v únoru 2018 společností ATELIÉR KLOSE s.r.o., se sídlem Husova 214, 530 03 Pardubice,
IČ 275 29 487 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí
tohoto usnesení,
b) za Městský obvod Pardubice III se zvláštním užíváním místní komunikace na pozemku parc. č. 167/9
v katastrálním území Studánka v ulici Na Hrázi pro umístění inženýrské sítě vodovodní a kanalizační
přípojky pro stavbu „Novostavba dvou řadových rodinných domů „A“ a „B“ ve Studánce“ dle
koordinačního situačního výkresu č. C.3
c) za Městský obvod Pardubice III s připojením sousední nemovitosti parc. č. 169/7 v katastrálním území
Studánka zřízením dvou sjezdů na místní komunikaci na pozemku parc. č. 167/9 v katastrálním území
Studánka v ulici Na Hrázi pro stavbu „Novostavba dvou řadových rodinných domů „A“ a „B“ ve Studánce“
dle situačního výkresu č. C.5 – Rozhledové poměry.
_________________________________________________________________________________________
17.
Vyjádření k návrhu zjednosměrnění ulice U Háje
Usnesení R/489/2018

(rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. souhlasí
za Městský obvod Pardubice III, s navrženou místní úpravou provozu v ulici U Háje spočívající ve
zjednosměrnění této ulice, a to ve směru od ulice Na Okrouhlíku do ulice Bezdíčkova. Situační výkres je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
2. ukládá
odboru dopravy Úřadu městského obvodu Pardubice III požádat odbor dopravy Magistrátu města
Pardubic o stanovení a následné provedení změny místní úpravy provozu spočívající v osazení nového
svislého dopravního značení a odstranění stávajícího dopravního značení.
T: únor/březen 2018
Z: Ing. Vacinová
_________________________________________________________________________________________
18.
Vyjádření k návrhu změny místní úpravy provozu v ulici U Školy a Zahradní
Usnesení R/490/2018

(rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. souhlasí
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a) za Městský obvod Pardubice III, s navrženou místní úpravou provozu v ulici U Školy spočívající ve
zjednosměrnění této ulice, a to ve směru od ulice Rumunská do ulice Luční,
b) za Městský obvod Pardubice III, s navrženou místní úpravou provozu v ulici Zahradní spočívající ve
zjednosměrnění této ulice, a to ve směru od ulice Luční do ulice Rumunská. Situační výkres je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
2. ukládá
odboru dopravy Úřadu městského obvodu Pardubice III požádat odbor dopravy Magistrátu města
Pardubic o stanovení a následné provedení změny místní úpravy provozu dle návrhu dopravního značení,
který je nedílnou součástí této zprávy.
T: únor/březen
Z: Ing. Vacinová
_________________________________________________________________________________________
20.
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „GLOBUS MINI – Prodejna čerstvých potravin, Jana Zajíce 982,
Pardubice – Studánka, 530 12“
Usnesení R/491/2018

(rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „GLOBUS
MINI – Prodejna čerstvých potravin, Jana Zajíce 982, Pardubice – Studánka, 530 12“ dle návrhu Půdorys 1.n.p.
– Navrhovaný stav - situační výkres č. D.1.1.03, který je součástí projektové dokumentace zpracované v lednu
2018 společností Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., se sídlem Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500
03 Hradec Králové s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
_________________________________________________________________________________________
21.
DISKUSE
Usnesení R/492/2018

(rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III
pověřuje
místostarostu Václava Shejbala k jednání ohledně parkování na území Městského obvodu Pardubice III
s Policií České republiky, Městskou policií a jinými dotčenými orgány.
O uskutečněných jednáních budou členové Rady MO Pardubice III informování na řádných jednání Rady.
_________________________________________________________________________________________

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