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U S N E S E N Í 
z 2. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 15. prosince 2022 od 17:00 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   
 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavlína Černíková, Jiří Doležal, Pavel Vojtěch 
      tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Nimsová 
       
Omluveni:  Mgr. Jiřina Klírová 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Smlouva o poskytování služeb č. O – MO III 01/2023 (0034312022)  

- likvidace komunálního odpadu z veřejného prostranství a práce s tím spojené 
 

Usnesení R/13/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytování služeb č. 01/2023 (0034312022) se společností Služby města Pardubic a.s., se 
sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572 na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, jejímž 
předmětem je zajištění likvidace komunálního odpadu z veřejně přístupných pozemků (veřejného prostranství 
ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) ve vlastnictví Statutárního 
města Pardubice bez rozlišení druhu pozemku, mimo stavebně či jinak označeného stanoviště kontejnerů na 
komunální odpad a mimo lesních pozemků včetně prací s tím spojených v předpokládaném ročním objemu 
služeb 1 640 000 Kč bez DPH, tj. 1 886 000 Kč včetně DPH 15 %. Smlouva je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Smlouva č. 1467/2023 (0034372022) - Svoz a likvidace komunálního odpadu 

 
Usnesení R/14/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření smlouvy č. 1467/2023 (0034372022) se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572, jejímž předmětem je zajištění svozu a likvidace odpadu vznikajícího 
z provozu Statutárního města Pardubice – Městského obvodu Pardubice III a z provozu tržnic ve správě 
Statutárního města Pardubice – Městského obvodu Pardubice III v předpokládaném ročním objemu služeb 
126 025 Kč bez DPH, tj. 152 490,25 Kč včetně DPH 21 % na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. 
Smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení.   
_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Rámcová smlouva o dílo č. K – MO III 01/2023 (0024402022) 

– Provádění údržby a oprav místních a veřejně přístupných účelových komunikací  
na území MO Pardubice III v roce 2023 

 
Usnesení R/15/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření rámcové smlouvy o dílo č. K – MO III 01/2023 (0024402022) se společností Služby města Pardubic 



 

 

Usnesení z 2. jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 15. 12. 2022  2 z 6 
  

a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ 25262572 na provádění údržby a oprav místních a veřejně 
přístupných účelových komunikací v majetku Statutárního města Pardubice, u nichž byl svěřen určitý rozsah 
výkonu vlastnických práv dle Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubice č. 4/2019, kterou se 
vydává Statut města Pardubic, v platném znění, pro Městský obvod Pardubice III, ve struktuře a rozsahu 
sjednaného ročního objemu prací pro kalendářní rok 2023 v celkové maximální ceně 5 000 000 Kč bez DPH, tj. 
6 050 000 Kč včetně DPH 21 % na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Smlouva je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Smlouva o dílo č. AG – MO III 01/2023 (0044422022) – Provádění zahradnických a dalších prací spojených 

s ošetřováním dřevin (rostoucí mimo les) a veřejné zeleně včetně svozu a likvidace odpadu a zálivky 
 

Usnesení R/16/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. AG - MO III 01/2023 (0044422022) 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 (rostoucích mimo les) a veřejné zeleně na pozemcích 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 provádění předmětu Smlouvy 
v kalendářním roce 2023, a to na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 za cenu 3 353 000 Kč bez DPH,  
tj. 4 057 130 Kč včetně DPH 21 %. Smlouva včetně příloh je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

5. 
Smlouva o dílo – Dohoda č. 1 (0044412022) – Péče o stromy v roce 2023 

 
Usnesení R/17/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo – dohody č. 1 (0044412022) ve smyslu článku I. odst. 4 Rámcové smlouvy o dílo č. AG 
– MO III 03/2022 (0043232022) ze dne 30. 9. 2022 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, jejichž stanoviště je umístěno na plochách zařazených do pasportu veřejné 
zeleně na území Městského obvodu Pardubice III v kalendářním roce 2023. Celková maximální cena za plnění 
předmětu dohody v roce 2023 je stanovena na 661 157,02 Kč bez DPH, tj. 800 00 Kč včetně DPH 21 %. 
Dohoda č. 1 včetně příloh je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
  

6. 
Darovací smlouva – přijetí daru za účelem provedení rekonstrukce příslušných pozemních komunikací 

v ulici Rumunská před čp. 359 – 365, Pardubice 
 
Usnesení R/18/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na přijetí finančního daru za účelem provedení rekonstrukce příslušných 
pozemních komunikací v ulici Rumunská před čp. 359 – 365, Pardubice ve výši 104 319 Kč od společnosti 
I.SPZ s.r.o., se sídlem U Panasonicu 375, Staré Čívice, 530 06 Pardubice, IČO 00528749, 

2. ukládá 
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uzavřít darovací smlouvu se společností I.SPZ s.r.o., se sídlem U Panasonicu 375, Staré Čívice,  
530 06 Pardubice, IČO 00528749. Darovací smlouva včetně přílohy je nedílnou součástí tohoto usnesení.   
 

        Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                                                                                                             Termín: 12/2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování v ulici Dubové návrší u čp. 748 

 
Usnesení R/19/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, v ulici Dubové návrší na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 748 (dle 
situačního výkresu) pro M. N.*, trvale bytem …, …*, datum narození …* (…*), v termínu od 1. 1. 2023 do 
31. 12. 2024. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

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

8. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Bartoňova před čp. 836 

 
Usnesení R/20/2022                                                 (rozprava: 0; 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 zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, ulici Bartoňova, před bytovým domem čp. 835 - 839, konkrétně před čp. 836 (dle situačního 
výkresu) pro V. Ch.*, trvale bytem …, …*, datum narození …* (…*), v termínu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

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

9. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Brigádníků mezi čp. 368 - 369 

 
Usnesení R/21/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, v ulici Brigádníků na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 366 - 369, 
konkrétně před čp. 367 (dle situačního výkresu) pro L. K.*, trvale bytem …, …*, datum nar. …* (…*) v termínu 
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

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

10. 
10. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 

 
Usnesení R/22/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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1. souhlasí         

s návrhem 10. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové výši rozpočtu 
79 344,3 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 11/2022, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 10. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Miriam Šotková 
T: 12/2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2023 

 
Usnesení R/23/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

a) s návrhem rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2023 v celkové výši 64 436,1 tis. Kč  
ve zdrojové i výdajové části, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) s návrhem rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2023 v celkové výši  
1 137,0 tis. Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení, 

c) s předloženým rozpočtovým provizoriem na rok 2023 tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto unesení. 

2. ukládá  

předložit návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2023, návrh rozpočtu sociálního fondu 
Městského obvodu Pardubice III na rok 2023, návrh případného rozpočtového provizoria  
na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučuje je ke schválení. 

        Z: Miriam Šotková 
T: 12/2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2026 

 
Usnesení R/24/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2026 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 2026  
na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučuje jej ke schválení. 

        Z: Miriam Šotková 
T: 12/2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Zvýšení pravomoci Rady městského obvodu Pardubice III 
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Usnesení R/25/2022                                                 (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí se zrušením usnesení zastupitelstva č. Z/34/2018, které zní:  

 Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 
schvaluje  
přenesení pravomoci Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na Radu městského obvodu Pardubice 
III v oblasti hospodaření obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  
§ 102 odst. 2 a), kterou je schvalovat rozpočtová opatření v rozsahu přesunů rozpočtových prostředků mezi 
jednotlivými závaznými ukazateli vč. rezervy do výše 250 tis. Kč v sumě v rámci dané rozpočtové změny.  
Rada městského obvodu Pardubice III je povinna podat o takto provedených přesunech informaci 
Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III na jeho nejbližším zasedání. 

2. souhlasí  

s přenesením pravomoci Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na Radu městského obvodu 
Pardubice III v oblasti hospodaření obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, § 102 odst. 2 a), kterou je schvalovat rozpočtová opatření v rozsahu přesunů rozpočtových 
prostředků mezi jednotlivými závaznými ukazateli včetně rezervy do výše 500 tis. Kč v sumě v rámci dané 
rozpočtové změny. Rada městského obvodu Pardubice III je povinna podat o takto provedených přesunech 
informaci Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III na jeho nejbližším jednání. 

3. ukládá  

předložit návrh na zvýšení pravomoci Rady městského obvodu Pardubice III na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučit jej ke schválení. 

Z: Miriam Šotková 
T: 12/2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Kontrola plnění usnesení KV RMO Pardubice III k 9. 12. 2022 

 
Usnesení R/26/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

1) ponechat v dlouhodobé evidenci - volební období 2018 – 2022 
usnesení č.: R/220/2020 
 

2) ponechat v evidenci  
- volební období 2018 – 2022 
usnesení č.: R/59/2019; R/653/2022 

 
- volební období 2022 – 2026 
usnesení č.: R/10/2022 
 

3) vyřadit z evidence  
- volební období 2018 – 2022 
usnesení č.: R/596/2022; R/613/2022; R/616/2022; R/617/2022; R/618/2022; 

   R/635/2022; R/636/2022; R/641/2022; R/644/2022; R/649/2022; 
   R/651/2022  

 
- volební období 2022 – 2026 
usnesení č.: R/11/2022 

_________________________________________________________________________________________ 
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15. 
Ocenění významné životní události - jubilea 

 
Usnesení R/27/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) poskytování věcných darů (max. hodnota 300,- Kč na jubilanta) a gratulaci spoluobčanům Městského 
obvodu Pardubice III k jejich životnímu jubileu od věku 80 let (tj. 80, 85, 90 a 95), 

b) poskytování věcných darů (max. hodnota 600,- Kč na jubilanta) a gratulaci spoluobčanům Městského 
obvodu Pardubice III k jejich životnímu jubileu od věku 100 let a poté každoročně, 

c) účinnost poskytování věcných darů v maximálních hodnotách dle bodů a) a b) je stanovena  
od 1. 1. 2023. 

2. ukládá  

starostovi, resp. zaměstnancům úřadu, realizovat v konkrétních případech poskytnutí věcných darů 
v podobě individuálních gratulací. 

Z: Miriam Šotková 
T: průběžně 

_________________________________________________________________________________________ 
 

16. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba dvojchaty na parc. č. 3201/5 a 3201/6“ 

 
Usnesení R/28/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Novostavba dvojchaty na parc. 
č. 3201/5 a 3201/6“ v katastrálním území Pardubice, dle situace koordinační, č. výkresu C.2., která je součástí 
projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracované v říjnu 2022 Ing. Lenkou Milerovou, se sídlem 
Hradčanská 10, 530 06 Pardubice, IČ 16764463 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
  

17. 
Přehodnocení usnesení rady č. R/59/2019 

 
Usnesení R/29/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

a) ruší usnesení rady č. R/59/2019, které zní:  

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
pověřuje  
místostarostu pana Pavla Kožíška k organizaci a zajišťování projektu Cyklostezka Dašická – Černá za Bory 
a jednání s vedením města a majiteli pozemků na této trase. 

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 

b) souhlasí  

s přenesením pravomoci dle usnesení rady č. R/59/2019 na místostarostku Pavlínu Černíkovou ve 
volebním období 2022-2026 k organizaci a zajišťování projektu Cyklostezka Dašická – Černá za Bory  
a jednání s vedením města a majiteli pozemků na této trase. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

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


