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U S N E S E N Í 
z 53. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 14. října 2022 od 13:00 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   
 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Alena Suková, Pavel Vojtěch 
      tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Nimsová 
       
Omluveni:  Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Kožíšek 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy stávajících RD čp. 425 a čp. 522, ul. Dašická, 

Pardubice p. č. st. 1570/1, 1570/2 a 3217“ 
 

Usnesení R/646/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Stavební úpravy stávajících RD 
čp. 425 a čp. 522, ul. Dašická, Pardubice p. č. st. 1570/1, 1570/2 a 3217“ dle koordinační situace, č. výkresu 
C.2, která je součástí projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracované v červnu 2022 Ing. Jiřím 
Dědicem, se sídlem Revoluční 403, 530 03, Pardubice – Pardubičky, IČ 72963701 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

2. 
Vyjádření k žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení 
věcného břemene na části pozemku parc. č. 4074/1 v k.ú. Pardubice, za účelem uložení a provozování 
nového kabelového vedení 1-AKY-3x240+120 o délce 8 m a nového rozpojovacího pilíře SR822/NKW2  

v rámci akce „Pce, Hůrka, OK Spojil, přeložka nn ŘSD“ 
 
Usnesení R/647/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 4074/1 v 
katastrálním území Pardubice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín – 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za účelem uložení a provozování nového kabelového vedení 
1-AKY-3x240+120 o délce 8 m a nového rozpojovacího pilíře SR822/NKW2 v rámci akce „Pce, Hůrka, OK Spojil, 
přeložka nn ŘSD“. Případný zásah do stávajících dřevin bude řešen v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění.   
_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k záměru  

„Modernizace spalovny průmyslových odpadů“ v rámci posuzování vlivů na životní prostředí 
 

Usnesení R/648/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí  
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záměr „Modernizace spalovny průmyslových odpadů“ v rozsahu dle dokumentace zveřejněné v informačním 
systému EIA na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA) s kódem 
záměru MZP493 a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

4. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. K – MO III 04/2022 na zhotovení stavby 

„Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. čp. 1558-1560, Pardubice“ 
 

Usnesení R/649/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. K – MO III 04/2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele 
realizovat pro objednatele stavební dílo: „Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. čp. 1558-1560, Pardubice“ 
se společností BAUSET CZ, a.s., se sídlem Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČO: 63217139, kterým se mění 
rozsah předmětu smlouvy dle skutečnosti, a tím i cena za dílo. Dodatek č. 1 smlouvy včetně položkového 
rozpočtu méněprací a víceprací je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

   Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
Termín: listopad 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy v ul. Rumunská 

před čp. 359-365, Pardubice“ 
 
Usnesení R/650/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
schvaluje  

zrušení zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 
359-365, Pardubice“ z důvodu odstoupení dodavatele společnosti CHRPA stavební společnost s r.o. 
Pardubice, se sídlem Raisova 232, 530 02 Pardubice, IČ: 25285262. 
_________________________________________________________________________________________ 
  

6. 
Dohoda o ukončení příkazní smlouvy č. P-K-MO III 05/2022 

 
Usnesení R/651/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
schvaluje  

uzavření dohody o ukončení příkazní smlouvy č. P – K – MO III 05/2022 na výkon inženýrské činnosti – 
technického dozoru investora a výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby „Stavební 
úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365, Pardubice“ s Liborem Matouškem, se sídlem Tůmy Přeloučského 
1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585. Dohoda o ukončení příkazní smlouvy je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                   Termín: říjen 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
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7. 
Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/652/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

postup likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku evidovaného a spravovaného 
Městským obvodem Pardubice III, který je uvedený v zápise z jednání likvidační komise ze dne 7. 10. 2022 
(zápis je nedílnou součástí tohoto usnesení). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
8. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 

 
Usnesení R/653/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje         

8. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové výši rozpočtu  
79 412,7 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 9/2022, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

informovat o 8. změně rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 Zastupitelstvo městského 
obvodu Pardubice III na nejbližším jednání. 

       Z: Miriam Šotková 
T: 12/2022  

_________________________________________________________________________________________ 
 

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


