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U S N E S E N Í 
z 39. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 28. prosince 2017 od 16:00 hod 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Vojtěch, Václav Shejbal Ing. Aleš Vavřička 
Omluveni: tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková, Mgr. Jiřina Klírová 
_________________________________________________________________________________________ 

 
1. 

Knihovna Městského obvodu Pardubice III – osvobození od poplatků  

Usnesení R/443/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a  

souhlasí   

a) s osvobozením od základního poplatku za roční členství pro děti, které se zúčastní informační 
a vzdělávací akce ze série BESED 2018 v knihovně MO Pardubice III,   

b) s osvobozením od ročního poplatku pro děti, které se zúčastní akce Ukaž vysvědčení 31.1.2018 
a 29.6.2018, 

c) s prominutím sankčních poplatků za opožděně vrácené knihy v období od 1. - 31. března 2018 v rámci 
akce Březen – měsíc čtenářů,  

d) s osvobozením od základního poplatku za roční členství pro seniory a rodiče na mateřské dovolené 
v období od 1. 10. – 7. 10. 2018 v rámci 22. ročníku Týdne knihoven a v období 10. 12. 2018. – 21. 12. 
2018 v rámci řady Vánoční setkání. 

_________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Rámcová smlouva o dílo č. K - MO III 01/2018 – Provádění údržby a opravy místních a účelových komunikací 

na území MO Pardubice III v roce 2018 

Usnesení R/444/2017                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. AG - MO III 01/2018 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 12 Pardubice, IČ 25262572 na provádění údržby a oprav místních a účelových komunikací v majetku 
Statutárního města Pardubice ve správě Městského obvodu Pardubice III, jejich součástí a příslušenství, ve 
struktuře a rozsahu sjednaného ročního objemu prací pro kalendářní rok 2018 v celkové maximální ceně 1 
800 000 Kč bez DPH, tj. 2 178 000 Kč včetně DPH 21 % na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
3. 

Smlouva o poskytování služeb č. O – MO III 01/2018 – odpadové hospodářství – likvidace komunálního 
odpadu a práce s tím spojené  

Usnesení R/445/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytování služeb č. O – MO III 01/2018 se společností Služby města Pardubic a.s., se 
sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572 na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, jejímž 
předmětem je zajištění likvidace komunálního odpadu a práce s tím spojené v předpokládaném ročním 
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objemu služeb maximálně do 1 204 700 Kč bez DPH, tj. 1 385 405 Kč včetně DPH 15 %. Smlouva je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

4. 
Smlouva č. 1467/2018 – Svoz a likvidace TKO 

Usnesení R/446/2017                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření smlouvy č. 1467/2018 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 
Pardubice, IČ: 25262572, jejímž předmětem je zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu  
z 5 odpadových nádob 1 100 l v předpokládaném ročním objem služeb maximálně do 76 594 Kč bez DPH, tj. 
92 679 Kč včetně DPH 21 %, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Smlouva o dílo č. AG - MO III 1/2018 – Provádění zahradnických prací a dalších prací spojených 

s ošetřováním veřejné zeleně včetně svozu a likvidace odpadu a včetně zálivky 

Usnesení R/447/2017                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. AG - MO III 1/2018 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 
530 12 Pardubice, IČ 25262572, jejíž předmětem je provádění zahradnických a dalších prací spojených 
s ošetřováním dřevin a veřejné zeleně na pozemních ve vlastnictví Statutárního města Pardubice na plochách 
zařazených do pasportu veřejné zeleně na území Městského obvodu Pardubice III včetně svozu a likvidace 
odpadu vzniklého při péči o tuto zeleň v kalendářním roce 2018, a to na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 
2018 za cenu maximálně do 1 603 350 Kč bez DPH, tj. 1 940 054 Kč včetně DPH 21 %. Smlouva včetně příloh je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

6. 
Smlouva o dílo – Dohoda č. 4 – Péče o stromy v roce 2018 

Usnesení R/448/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo - dohody č. 4 ve smyslu článku IV. Rámcové smlouvy o dílo č. AG - MO III 03/2014 ze 
dne 25. 2. 2014 uzavřené se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, 
IČ 25262572, týkající se péče o stromy vzrostlé na pozemcích v majetku statutárního města Pardubice v roce 
2018. Celková maximální cena za plnění předmětu dohody v roce 2018 je stanovena na 700 000 Kč včetně 
DPH 21 %. Dohoda č. 4 je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření k žádosti A.K. *o změnu účelu nájmu  

pronajaté části pozemku parc. č. 409/31 o výměře 35 m2 v katastrálním území Studánka 
Usnesení R/449/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se změnou účelu nájmu pronajaté části pozemku parc. č. o výměře 35 m2 v k.ú. Studánka z účelu umístění 
stánku pro provozování prodejny chovatelských potřeb a zvířat na účel umístění stánku pro provozování 
prodejny farmářských produktů pro A.K.*. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
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 ________________________________________________________________________________________ 

8.  
Vyjádření k žádosti Bytového družstva JANZA o výpůjčku části pozemku parc. č. 409/25 o výměře 3 m2 

v katastrálním území Studánka 

Usnesení R/450/2017                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s výpůjčkou části pozemku parc. č. 409/25 o výměře 3 m2 v katastrálním území Studánka za účelem umístění 3 
ks stojanů na kola Bytovému družstvu JANZA, IČ: 25955390, se sídlem Pardubice – část obce Studánka, Jana 
Zajíce čp. 985, PSČ 530 12. Stojany na kola budou ve vlastnictví BD JANZA a umístěny na zpevněné ploše před 
bytovým domem čp. 984, 985 a 986, tak aby stojany a jízdní kola nezasahovala do prostoru schodiště.  
_________________________________________________________________________________________ 

 

9.  
Vyjádření k žádosti o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene pro GasNet, s.r.o.   

Usnesení R/451/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, 
s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem na částech pozemků parc. č. 
784/65, parc. č. 2747/1, parc. č. 785/26, parc. č. 781/3, vše v katastrálním území Pardubice, za účelem uložení 
a provozování plynovodů a plynových přípojek v rámci akce „Reko MS Pardubice – Spojilská + 1“. 
________________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Žádost D.M.* o prodej pozemku parc. č. 769/16 v k.ú. Pardubice  

Usnesení R/452/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem pozemku parc. č. 769/16 o výměře 126 m2 v katastrálním území Pardubice ve vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví D.M.* z důvodu scelení pozemku s pozemkem parc. č. 769/1 
v katastrálním území Pardubice, který je ve vlastnictví žadatele. 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

11.  
Žádost Společenství vlastníků domu čp. 974  - 979 Erno Košťála, Pardubice 

o prodej části pozemku parc. č. 409/35  v k.ú. Studánka 

Usnesení R/453/2017                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemku parc. č. 409/35 o výměře 185 m2 v katastrálním území Studánka ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků domu čp. 974  - 979 Erno Košťála, 
Pardubice, IČ: 28818920, se sídlem Erno Košťála 979, Studánka, 530 12 Pardubice z důvodu připravovaného 
rozšíření stávajících lodžií bytového domu Erno Košťála 974-979. 
_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

13.  
Dodatek č. 8 ke směrnici č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 

Usnesení R/454/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem směrnice č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem ve znění dodatku č. 8, tak 
jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. doporučuje 

Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice III schválit směrnici uvedenou v bodě 1. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

14.  
Novela Zadávacího řádu veřejných zakázek  

Usnesení R/455/2017                                                (rozprava: 3; 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. 
_________________________________________________________________________________________ 

15.  
Vyjádření ke změně územního rozhodnutí čj. ÚSO 423/98 Vg stavby 

„Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“ 
 

Usnesení R/456/2017                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou změnou územního rozhodnutí vydaného dne 14. 8. 1998 pod čj. 
ÚSO 423/98 Vg spočívající ve změně trasy příjezdové komunikace z pozemku parc. č. 1107/56 v katastrálním 
území Pardubice, posunutím o 5 m na pozemky 986/7 a 1061/27 včetně změny kategorie příjezdové 
komunikace z kategorie „MO 9“ na kategorii „MO2 9/7/50“ s šíří vozovky 6 m a jednostranným chodníkem o 
šíři 2 m akce „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“ změna DUR – 10/2017 dle 
celkového a koordinačního situačního výkresu C.2, C.3, který je součástí projektové dokumentace zpracované 
v říjnu 2017 společností LILA-architektonický ateliér, s.r.o., se sídlem Na zájezdu 1944/14, 101 00, Praha 10 - 
Vinohrady, IČ 63985641. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

16.  
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Erno Košťála I. etapa“ 

Usnesení R/457/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Reko MS Pardubice – Erno Košťála I. etapa“ tak, jak je 
uvedeno v katastrálním situačním výkresu 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. 
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17.  
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 11. 2017 

Usnesení R/458/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, 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. 11. 2017. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

18.  
3. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2017 

Usnesení R/459/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí   

návrh 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2017 v celkové výši 32.936,7 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,  

2. ukládá  

předložit 3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2017 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

     Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 12/2017 

_________________________________________________________________________________________ 
 

19.  
Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2018 

Usnesení R/460/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

a) s návrhem rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2018 v celkové výši 37.317 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) s návrhem rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2018 v celkové výši 555 
tis. Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení, 

c) s předloženým rozpočtovým provizóriem na rok 2018 tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto unesení. 

1. ukládá  

předložit návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2018, návrh rozpočtu sociálního fondu 
Městského obvodu Pardubice III na rok 2018, návrh příp. rozpočtového provizória na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučuje je ke schválení. 

        Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 12/2017 

_________________________________________________________________________________________ 

20. 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2021 

Usnesení R/461/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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1. souhlasí 

s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2021 tak, jak je 
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2021 na 
nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučuje jej ke schválení. 

        Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 12/2017 

_________________________________________________________________________________________ 
 

21. 
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, rady, předsedů a členů výborů a komisí 

Usnesení R/462/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí  

se stanovením odměn neuvolněným členům zastupitelstva, rady, místostarosty, předsedů a členů výborů a 
komisí MO Pardubice III od 1. 1. 2018 podle 1. návrhu přílohy č. 2, tabulky návrh č. 1, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, 

2. doporučuje 

aby se odměny neuvolněným členům zastupitelstva za jednotlivé funkce s platností od 1. 1. 2018 sčítaly při 
souběhu výkonu více funkcí do výše souhrnu odměn za tři různé funkce, a to ve výši odměn schválených 
zastupitelstvem obce za jednotlivé funkce. Do souhrnu se nezahrnují odměny za člena zastupitelstva obce 
bez dalších funkcí a odměna místostarosty. 

3. ukládá 

předložit Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice III ke schválení návrh odměňování neuvolněných 
členů zastupitelstva, rady, předsedů a členů výborů a komisí. 

Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 12/2017 

_________________________________________________________________________________________ 
 

22. 
Kulturní akce Městského obvodu Pardubice III pro rok 2018  

Usnesení R/463/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

kulturní akce Městského obvodu Pardubice III na rok 2018 

„Masopustní tancovačka“ (termín 3. 2. 2018), „Dopravní soutěž pro děti“ (termín 18. 4. 2018), „Slet 
čarodějnic“ (termín 30. 4. 2018), „Dětský den“ (termín 1. 6. 2018), „Studánecké posvícení“ (termín 2. 9. 2018), 

„Hry pro seniory“ (září 2018), „sv. Václav – vítání podzimu“ (termín září 2018), „Drakiáda“ (říjen 2018), 
„Strašidelná stezka“ (listopad 2018), „Vánoční zpívání“ (termín 23. 12. 2018), „PC pro seniory“ (jarní a 
podzimní kursy), „Farmářské trhy“ (každou sobotu po celý rok 2018), „Promenádní koncerty“ (v letních 
měsících 2018), „Opékání buřtů“ (červen – září 2018, střídavě na Dubině a Na Drážce). Případné další akce 
mohou být schváleny v průběhu roku. 
_________________________________________________________________________________________ 

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

 


