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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 18. října 2021 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, Ing. Alena Suková, Pavel Vojtěch,  
         tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Nimsová 

Omluveni:  - 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Vyjádření k návrhu novely Nařízení č. x/2021, kterým se mění nařízení č. 9/2009 o provádění zimní údržby 
místních komunikací na území města Pardubic, ve znění nařízení č. 5/2010, č. 5/2011, č. 8/2012, č. 9/2013, 

č. 8/2014, č. 5/2015, č. 8/2016, č. 6/2017, č. 7/2018, č. 9/2019 a 9/2020 
 

Usnesení R/479/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, v souladu s čl. 23 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 4/2019, 
kterou se vydává Statut města Pardubic, v platném znění, s návrhem novely Nařízení x/2020, kterým se mění 
nařízení č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic, ve znění nařízení 
č. 5/2010, č. 5/2011, č. 8/2012, č. 9/2013, č. 8/2014, č. 5/2015, č. 8/2016, č. 6/2017, č. 7/2018, č. 9/2019  
a 9/2020. 

_________________________________________________________________________________________ 

2. 
Zadání realizace veřejné zakázky malého rozsahu:  

„Rekonstrukce dětského hřiště Drak za domem čp. 835-839 v ulici Bartoňova“ 
 
Usnesení R/480/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) zadání a realizaci veřejné zakázky na služby „Rekonstrukce dětského hřiště Drak za bytovým domem  
čp. 835–839 v ulici Bartoňova“ na pozemcích parc. č. 409/131 a parc. č. 409/115 v k.ú. Studánka 
v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;  

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 demontáži a likvidaci stávající technicky 
nevyhovující herní sestavy DRAK, rekonstrukci stávající pryžové dopadové plochy a osazení nových 
herních prvků v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v souladu s ČSN EN 1176 za celkovou 
nabídkovou cenu 818 900 Kč bez DPH, tj. 990 869 Kč včetně DPH 21 %; 

2. ukládá  

uzavřít smlouvu o dílo č. DH-MO III 01/2021 se společností Kulant cz s.r.o, se sídlem Plemenářský podnik 
425, 530 03 Pardubice – Nemošice, IČ: 25293494, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby „Rekonstrukce dětského hřiště Drak za bytovým domem čp. 835–839 v ulici Bartoňova“. 
Smlouva včetně přílohy je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

_________________________________________________________________________________________ 
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3. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála před čp. 1007 

 

Usnesení R/481/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením zvláštního užívání místní komunikace - parkoviště pro 
vyhrazené parkování v Pardubicích, v ulici Erno Košťála, před bytovým domem čp. 1006 - 1007, konkrétně 
před čp. 1007 pro žadatele M. M.*, trvale bytem …*, …*, datum narození …* (…*) zastoupeného matkou 
(opatrovníkem) L. M.*, trvale bytem …*, …*, datum narození …*, v termínu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k žádosti Společenství vlastníků domu čp. 1008-1011 Erno Košťála, Pardubice o prodej části 

pozemků parc. č. 409/39 a parc. č. 469/1 v k.ú. Studánka 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 3; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemků parc. č. 409/39 o výměře cca 317 m2 a parc. č. 469/1 o výměře cca 55 m2 

v katastrálním území Studánka ve vlastnictví Statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství 
vlastníků domu čp. 1008-1011 Erno Košťála, Pardubice, IČ: 06651461 se sídlem Erno Košťála 1008, Studánka, 
530 12 Pardubice z důvodu připravovaného záměru na přístavbu a rozšíření stávajících lodžií bytového domu 
Erno Košťála 1008-1011, pás o šíři 2 m kolem celého domu. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k žádosti Statutárního města Pardubice o nájem části pozemků 

parc. č. 2781/1 a parc. č. 2783/58 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, za účelem užívání jako zařízení staveniště, úvaziště a 

manipulační plocha pro vykládku a nakládku pro stavební akci  
„ Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici“ 

 
Usnesení R/482/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s nájmem částí pozemku parc. č. 2781/1 o výměře 318 m2 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 
951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové za účelem užívání jako zařízení staveniště, úvaziště a manipulační 
plocha pro vykládku a nakládku pro stavební akci „Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici“, na dobu 
určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do dne, kdy nájemce i protokolárně předá pronajímané 
pozemky zpět pronajímateli, nejdéle však na dobu 5 let. 

_________________________________________________________________________________________ 
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6. 
Vyjádření k žádosti MUDr. Z. A.*, Ph.D. o nájem pozemku parc. č. stav. 1023 o výměře 93 m2 a části 

pozemku parc. č. 409/31 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Studánka, za účelem umístění a provozování stánku 
rychlého občerstvení a umístění venkovního posezení 

 
Usnesení R/483/2021                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  
 
a) s nájmem pozemku parc. č. stav. 1023 o výměře 93 m2 v k.ú. Studánka ve vlastnictví Statutárního města 

Pardubice, za účelem umístění a provozování stánku rychlého občerstvení pro MUDr. Z. A.*, Ph.D., nar. 
…*, trvale bytem …*, …*, 

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 

 
b) s nájmem části pozemku parc. č. 409/31 o výměře 17 m2 v k.ú. Studánka ve vlastnictví Statutárního 

města Pardubice, za účelem umístění venkovního posezení pro MUDr. Z. A.*, Ph.D., nar. …*, trvale bytem 
…*, …*. 
 

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

 

7. 
Vyjádření k žádosti Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1568, Na Drážce, Pardubice o nájem části 

pozemku parc. č. 851/12 o výměře 20 m2 v k.ú. Pardubice za účelem užívání jako omezené stání  
pro auta před bytovým domem č.p. 1568 

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s nájmem části pozemku parc. č. 851/12 o výměře 20 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví Statutárního města 
Pardubice, za účelem užívání jako omezené stání pro vozidla před bytovým domem č.p. 1568 pro žadatele 
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1568, Na Drážce, Pardubice, ICO 28814991, se sídlem Na Drážce 
1568, Bílé Předměstí, 530 03, Pardubice 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Knihovna Městského obvodu Pardubice III – veřejně přístupný internet v centru Dubiny  

 
Usnesení R/484/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje   

zkušební provoz volně přístupného veřejného internetu v centru Dubiny, Pardubice v rámci služeb Knihovny 
Městského obvodu Pardubice III, poskytovaného společností EDERA Group a.s., sídlo Arnošta z Pardubic 2289, 
Pardubice IČO 27461254. 
_________________________________________________________________________________________ 
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9. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 9. 2021 

 
Usnesení R/485/2021                                                (rozprava: 0; 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. 9. 2021. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření k žádosti M. K.* o změnu povolení vyhrazeného parkování  

 
Usnesení R/486/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1.  souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zrušením zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, v ulici Lidmily Malé na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 818 - 820, konkrétně 
před čp. 819 pro M. K.*, trvale bytem …*, …*, datum nar. …* (…*) s platností ode dne nabití právní moci 
příslušného rozhodnutí o změně povolení.  Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

2.  souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace pro zřízení vyhrazeného 
parkování v Pardubicích, v ulici Bartoňova na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 821, (dle 
situačního výkresu) pro M. K.*, trvale bytem …*, …*, datum narození …* (…*) v termínu od 1. 11. 2021 
do 31. 12. 2023. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

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

11. 
Zadání autorského dozoru projektanta při realizaci stavby  

„J. Zajíce 983 – vybudování výtahu a zrušení rampy“ 
 

Usnesení R/487/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
1.  schvaluje  

dle čl. IV, odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „J. Zajíce 
983 – vybudování výtahu a zrušení rampy“ společnosti HMP top s.r.o. se sídlem Jižní ul. 870, 500 03 
Hradec Králové, IČ: 27502180 za nabídkovou cenu 10 200 Kč bez DPH, tj. 12 342 Kč včetně DPH 21 %; 

2.  ukládá 

objednat u společnosti HMP top s.r.o. se sídlem Jižní ul. 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27502180 výkon 
inženýrské činnosti – autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „J. Zajíce 983 – vybudování výtahu 
a zrušení rampy“ za sjednanou cenu.  

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                   Termín: listopad 2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 



 

 

Usnesení z 39. jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 18. 10. 2021   5 z 5 
 

12. 
Darovací smlouva – přijetí daru  

 
Usnesení R/488/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na přijetí daru ve výši 77 368 Kč od společností GASCO s.r.o., se sídlem 
Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice, IČO 15049035. 

2. ukládá 

uzavřít darovací smlouvu se společností GASCO s.r.o., se sídlem Vodárenská 22, Nemošice,  
530 03 Pardubice, IČO 15049035. Darovací smlouva včetně příloh je nedílnou součástí tohoto usnesení.   

Zodpovídá: Miriam Šotková 
Termín: listopad 2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Provádění zimní údržby chodníků na území Městského obvodu Pardubice III – část Slovany v období 

listopad - prosinec 2021  
 

Usnesení R/489/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby, dle článku IV odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění 
dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek, na služby „Provádění zimní údržby chodníků nezařazených 
do plánu zimní údržby na území Městského obvodu Pardubice III v části Slovany v  období listopad a 
prosinec 2021“ dle situačního výkresu, který je přílohou tohoto usnesení, Davidovi Hurtovi, osobě fyzické 
podnikající, se sídlem Jiránkova 2294, 530 02, Pardubice – Zelené Předměstí, IČ 69126216, za celkovou 
maximální cenu 40 000 Kč vč. DPH 21% s tím, že maximální jednotkové ceny zimní údržby chodníků 
nezahrnutých do „Plánu zimní údržby“ v lokalitě Slovany budou: 
- za jednu odpracovanou hodinu při provedení prohrnutí chodníků 666,50 Kč vč. DPH 21 %; 
- za jednu odpracovanou hodinu při provedení posypu (při náledí) 786,50 Kč vč. DPH 21 %;  

 
b)  financování veřejné zakázky na služby uvedené v odstavci a) tohoto usnesení z rozpočtu Městského 

obvodu Pardubice III pro rok 2021 – z kapitoly 27 doprava - 4. 1 oprava a údržba komunikací. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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


