USNESENÍ
z 45. řádného jednání
Rady městského obvodu Pardubice III,
které se konalo dne 21. března 2022 od 15:00 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 žádosti o povolení umístění letní předzahrádky v ulici Na Drážce před čp. 1810
Usnesení R/549/2022

(rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III se zvláštním užíváním místní komunikace chodníku pro umístění
a provozování letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Na Drážce, před barem JOLLY JOKERS čp. 1810, (dle
situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení), pro společnost CASCO 21 s. r. o., se sídlem
Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČ 283 74 762 v termínu od 1. 4. 2022 do 31. 10. 2022 za dodržení
následujících podmínek:
1. Otevření a provozování letní předzahrádky bude v souladu s platnými nařízeními vlády týkajícími se
opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2.
2. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr 40 m2
3. Bude zachována volná průchozí šířka chodníku min. 2,30 m. Restaurační předzahrádka bude umístěna
pouze na ploše dle situačního výkresu.
4. Hudební a jiný zvukový doprovod nebude během celé provozní denní doby předzahrádky rušit obyvatele
okolních domů a bude ukončen do 21.00 hod., denní provoz letní předzahrádky bude ukončen nejpozději
do 22.00 hod.
5. Provozovatel letní předzahrádky zajistí každodenní úklid přilehlých zelených ploch a zpevněných ploch
komunikací v okolí této předzahrádky.
6. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní
předzahrádky.
_________________________________________________________________________________________
2.
Vyjádření ke změně užívání stavby akce
„Změna užívání a stavební úpravy prodejního stánku, st. p. 1023 Studánka“
Usnesení R/550/2022

(rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III se stavební akcí „Změna užívání a stavební úpravy prodejního stánku, st. p.
1023 Studánka“ za čp. 982 v centru Dubina, dle koordinačního situačního výkresu č. C.2 z projektové
dokumentace pro stavební povolení, zpracované v měsíci únoru 2022 Ing. Arch, Milanem Vojtěchem, se
sídlem Nerudova 77, 533 04 Sezemice s tím, že zásobování provozovny bude probíhat ručně, případně pomocí
ručního vozíku z nejbližšího parkoviště. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
_________________________________________________________________________________________
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3.
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy,
II. etapa – rozšíření silnice I/36“
Usnesení R/551/2022

(rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „I/36 Pardubice, Dubina –
Počápelské chalupy, II. etapa – rozšíření silnice I/36“ tak, jak je uvedeno v koordinačních situačních výkresech
– 1. díl číslo výkresu 3.1 a 2. díl č. výkresu 3.2, které jsou součástí projektové dokumentace pro stavební
povolení zpracované v říjnu 2020 společností TRANSCONSULT s.r.o., se sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec
Králové, za následujících podmínek:
a) bude dodržena ochrana dřevin, jenž nemají být v rámci stavebních prací káceny ve smyslu ustanovení
ČSN 83 9061, zejména ochrana kořenového prostoru při provádění výkopových prací včetně uvedení
vzdálenosti paty kmene od hrany výkopu;
b) budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.
_________________________________________________________________________________________
4.
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Luďka Matury naproti čp. 859
Usnesení R/552/2022

(rozprava: 0; hlasování: pro 5, 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 Luďka Matury na stávajícím parkovišti naproti bytovému domu čp. 857 -859, konkrétně
naproti čp. 859 (dle situačního výkresu) pro P. K.*, trvale bytem …, …*, datum narození …* (…*) v termínu
od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2023. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu).
_________________________________________________________________________________________
5.
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála před čp. 957
Usnesení R/553/2022

(rozprava: 0; hlasování: pro 5, 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, v ulici Erno Košťála na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 957 – 958, konkrétně
před čp. 957, pro J. J.*, trvale bytem …, …*, datum narození …* (…*) v termínu od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2023.
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu).
_________________________________________________________________________________________
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6.
Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 28. 02. 2022
Usnesení R/554/2022

(rozprava: 1; 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 28. 02. 2022.
_________________________________________________________________________________________
7.
2. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022
Usnesení R/555/2022

(rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. schvaluje
2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové výši rozpočtu
78 264,4 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 3/2022, jak je uvedeno
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,
2. ukládá
informovat o 2. změně rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 Zastupitelstvo městského
obvodu Pardubice III na nejbližším jednání.
Z: Miriam Šotková
T: 4/2022
_________________________________________________________________________________________
8.
Schválení zadávacích podmínek, smlouvy o dílo a dodavatelů k vyzvání
pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Vybudování nových parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před
čp. 1247, Pardubice“
Usnesení R/556/2022

(rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
schvaluje
a) dle článku IV. odst. 2 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek
znění výzvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vybudování nových parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku
před čp. 1247, Pardubice“;
b) dle článku IV. odst. 2 písm. c) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných
zakázek seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky na provedení veřejné zakázky uvedené
v tomto usnesení v odst. a), a to:
- BAUSET CZ, a.s.; sídlo: Nemošická 1495, Pardubice, 530 02; IČ: 63217139;
- Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.; sídlo: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýta, 566 01; IČ:
25953818;
- Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.; sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice; IČ:
25253361;
- CHRPA stavební společnost s r. o. Pardubice; sídlo: Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice; IČ:
25285262;
- MIROS Pardubice a.s.; sídlo: Hradecká 545, 533 52 Pardubice; IČ: 27523934;
- KVIS Pardubice a.s.; sídlo: Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934;
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- Služby města Pardubic a.s.; sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice; IČ: 25262572
- STAKVO s.r.o.; sídlo: Zámecká 18, 530 02 Pardubice, IČ: 27472221;
c) smlouvu o dílo č. K–MO III 02/2022, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky uvedené v tomto
usnesení pod písm. a), která je přílohou podané výzvy uvedené v tomto usnesení pod písm. a);
d) dle článku IV. odst. 2 písm. j) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných
zakázek hodnotící komisi včetně náhradníků složenou z členů zastupitelstva městského obvodu nebo
zaměstnanců města zařazených do úřadu,
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (náhradník: Pavel Vojtěch),
Pavel Kožíšek (náhradník: Ing. Alena Suková),
Ing. Lenka Vacinová (náhradník: Ing. Irena Nimsová),
s tím, že otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 12. dubna 2022 od 8:00 hodin v zasedací místnosti
Úřadu městského obvodu Pardubice III, dveře č. 6, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice.
Termín: duben 2022
Zodpovídá: Ing. Vacinová
_________________________________________________________________________________________
9.
Schválení zadávacích podmínek, smlouvy o dílo a dodavatelů k vyzvání pro zadání veřejné zakázky malého
rozsahu „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pardubice“
Usnesení R/557/2022

(rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
schvaluje
a) dle článku IV. odst. 2 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek
znění výzvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pardubice“;
b) dle článku IV. odst. 2 písm. c) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných
zakázek seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky na provedení veřejné zakázky uvedené
v tomto usnesení v odst. a), a to:
- BAUSET CZ, a.s.; sídlo: Nemošická 1495, Pardubice, 530 02; IČ: 63217139;
- Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.; sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice; IČ:
25253361;
- CHRPA stavební společnost s r. o. Pardubice; sídlo: Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice; IČ:
25285262;
- MIROS Pardubice a.s.; sídlo: Hradecká 545, 533 52 Pardubice; IČ: 27523934;
- Služby města Pardubic a.s.; sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice; IČ: 25262572
c) smlouvu o dílo č. K–MO III 03/2022, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky uvedené v tomto
usnesení pod písm. a), která je přílohou podané výzvy uvedené v tomto usnesení pod písm. a);
d) dle článku IV. odst. 2 písm. j) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných
zakázek hodnotící komisi včetně náhradníků složenou z členů zastupitelstva městského obvodu nebo
zaměstnanců města zařazených do úřadu,
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (náhradník: Pavel Vojtěch),
Pavel Kožíšek (náhradník: Ing. Alena Suková),
Ing. Lenka Vacinová (náhradník: Ing. Irena Nimsová),
s tím, že otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 12. dubna 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti
Úřadu městského obvodu Pardubice III, dveře č. 6, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice.
Termín: duben 2022
Zodpovídá: Ing. Vacinová
_________________________________________________________________________________________
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10.
Vyjádření k žádosti Statutárního města Pardubice o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č.
2779/2 v k.ú. Pardubice
Usnesení R/558/2022

(rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 2779/2 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, 500 03 Hradec Králové, v rozsahu 60,34 m2 dle geometrického plánu č.
10014-197/2021, ve prospěch Statutárního města Pardubice, IČO 00274046, za účelem umístění a
provozování lávky budované v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová-Fáblovka-Dubina (SV
obchvat)“, za cenu určenou jako pětinásobek částky 5 Kč * výměra VB * inflační koeficient za rok 2021 (3,8 %),
minimálně však 2 000 Kč.
_________________________________________________________________________________________
11.
Zadání veřejné zakázky na služby
„Výměna písku v pískovištích ve správě Městského obvodu Pardubice III v roce 2022“
Usnesení R/559/2022

(rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. schvaluje
v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle
článku V. Vnitřní směrnice č. 9/2011, zadávacího řádu veřejných zakázek, ve znění dodatku č. 5, a to přímé
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Výměna písku v pískovištích ve správě Městského
obvodu Pardubice III v roce 2022“, formou vertikální spolupráce, společnosti Služby města Pardubic a.s., se
sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 za nabídkovou cenu 184 000 Kč bez DPH, tj. 222 640 Kč včetně
DPH 21 %;
2. ukládá
objednat veřejnou zakázku na služby uvedenou v bodu 1. tohoto usnesení u společnosti Služby města
Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 za nabídkovou cenu 184 000 Kč
bez DPH, tj. 222 640 Kč včetně DPH 21 %. Objednávka je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Z: Ing Lenka Vacinová
T: duben 2022
_________________________________________________________________________________________
12.
Smlouva o dílo č. AG-MO III 2/2022 (0041102022)
Seč trávníků na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2022
Usnesení R/560/2022

(rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. schvaluje
a) 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, IČO 25262572 v souladu s článkem V. Vnitřní směrnice č.
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9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III za
maximální celkovou cenu 2 260 864,37 Kč bez DPH, tj. 2 735 645,89 Kč včetně DPH ve výši 21 %;
b) smlouvu o dílo č. AG-MO III 2/2022 (0041102022) se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem
Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČO 25262572, jejímž předmětem je údržba travnatých ploch na území
Městského obvodu Pardubice III v rozsahu daném smlouvou v kalendářním roce 2021, a to na dobu
určitou od 1. dubna 2022 do 31. prosince 2022.
2. ukládá
a) uzavřít smlouvu o dílo č. AG-MO III 02/2022 (0041102022) se společností Služby města Pardubic a.s.,
se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČO 25262572, uvedenou v bodě 1. b). Smlouva včetně
příloh je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová
Termín: březen 2022
_________________________________________________________________________________________
13.
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky v ulici Lidmily Malé před čp. 656
Usnesení R/561/2022

(rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace chodníku pro umístění
a provozování letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Lidmily Malé čp. 656, před restaurací BOWLING CLUB
(dle situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení), pro Marii Pivoňkovou, podnikající
fyzickou osobu, trvale bytem Přeloučská 136, 530 06 Pardubice – Staré Čivice, IČ 04029267, v termínu od 1. 4.
2022 – 30. 9. 2022 za dodržení následujících podmínek:
1. Otevření a provozování letní předzahrádky bude v souladu s platnými nařízeními vlády týkajícími se
opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2.
2. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr do 20 m2.
3. Letní předzahrádka bude umístěna pouze na ploše dle situačního výkresu.
4. Letní předzahrádka nebude napojena na žádné rozvody médií. Provozní doba letní předzahrádky bude
začínat nejdříve v 8:00 hod. a bude ukončena nejpozději ve 22.00 hod. Žadatel zodpovídá za to, že
návštěvníci předzahrádky nebudou svým chováním omezovat nebo ohrožovat obyvatele přilehlých
bytových domů.
5. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní
předzahrádky.
6. Nově zrekonstruovaný chodník nebude znečištěn a poškozen.
7. V prostoru předzahrádky ani v jejím okolí nesmí být skladováno zboží.
_________________________________________________________________________________________
Zpracovala:

Pavlína Kučerová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III).
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