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U S N E S E N Í 
z 26. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 16. listopadu 2020 od 15:00 hod. 
prostřednictvím videokonference 

 
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 Štěpánková 

 
Omluveni:  - 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby:  

„Oprava herních a sportovních zařízení ve správě Městského obvodu Pardubice III na základě roční odborné 
technické kontroly 2020 a dle výstupů z běžných kontrol provozovatele“ 

 
Usnesení R/320/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) zadání a realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby: „Oprava herních a sportovních zařízení ve 
správě Městského obvodu Pardubice III na základě roční odborné technické kontroly 2020 a dle výstupů z 
běžných kontrol provozovatele“;   

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 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 opravě a výměně herních a sportovních zařízení ve správě 
městského obvodu Pardubice III dle seznamu uvedeného v příloze této zprávy, za celkovou nabídkovou 
cenu 100 340 Kč bez DPH, tj. 121 411,40 Kč včetně DPH 21 %; 

2. ukládá  

objednat realizaci veřejné zakázky uvedené v bodu a) a b) tohoto usnesení u společnosti Kulant cz s.r.o, se 
sídlem Plemenářský podnik 425, 530 03 Pardubice - Nemošice, IČ: 25293494; 

 
Zodpovídá: Ing. Vacinová 

Termín: prosinec 2020 
_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR o souhlas vlastníka pozemků s realizací stavby „I/36 

Sezemice obchvat“ a o souhlas s trvalým a dočasným vynětím lesních pozemků z PUPFL 
 
Usnesení R/321/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

a) s vydáním souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby „I/36 Sezemice obchvat“, která bude realizovaná 
na pozemcích parc. č. 5163/1 o výměře 417 m2, parc. č. 5163/10 o výměře 82 m2, parc. č. 5163/11  
o výměře 54 m2, parc. č. 5163/4 o výměře 22 694 m2, parc. č. 5163/6 o výměře 587 m2, parc. č. 2719/2  
o výměře 159 m2, parc. č. 5163/7 o výměře 143 m2 a na částech pozemků parc. č. 997/8 o výměře 2 289 
m2, parc. č. 1006/11 o výměře 27 m2, parc. č. 991/1 o výměře 545 m2, parc. č. 997/1 o výměře 3 897 m2, 
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vše v katastrálním území Pardubice, v rozsahu 6 917 m2 dočasného záboru a v rozsahu 23 977 m2 trvalého 
záboru, formou uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby, 

b) s vydáním souhlasu s trvalým a dočasným vynětím lesních pozemků z PUPFL (pozemků určených k plnění 
funkcí lesa) v rámci stavby „I/36 Sezemice obchvat“, a to pozemků parc. č. 5163/1  
o výměře 417 m2, parc. č. 5163/10 o výměře 82 m2, parc. č. 5163/11 o výměře 54 m2, parc. č. 5163/4  
o výměře 22 694 m2, parc. č. 5163/6 o výměře 587 m2 (trvalý zábor), částí pozemků parc. č. 997/8  
o výměře 8 m2 a parc. č. 1006/11 o výměře 27 m2, vše v katastrálním území Pardubice (dočasný zábor).  

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba zahradního domku s garáží Dubina“ 

 

Usnesení R/322/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Novostavba zahradního 
domku s garáží Dubina“ v ulici Na Babce čp. 1031, dle koordinačního situačního výkresu č. C.3, který je 
součástí projektové dokumentace zpracované v říjnu 2020 Martinem Věchetem, se sídlem Semtín 97, 533 
53 Pardubice, IČ 738 47 879 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k trase kabelového vedení NN akce „Pardubice, Studánecká, p.č. 851/12 knn“ 

 
Usnesení R/323/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy kabelového vedení NN akce „Pardubice, Studánecká, p. č. 
851/12 knn“ tak, jak je uvedeno v Celkové situaci č. výkresu 01 zpracované v září 2020 společností PEN – 
projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ 260 11 701 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby  

„Umístění koupelny do budovy „A“ DPS Dubina Pardubice“ 
 
Usnesení R/324/2020                                                (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 pro stavební povolení stavby 
„Umístění koupelny do budovy „A“ DPS Dubina Pardubice“ v ulici Blahoutova čp. 646 - 649, dle situačního 
výkresu – Zákres do katastru nemovitostí, č. výkresu C1, pro stavební povolení a realizaci stavby zpracované 
v červenci 2020 Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, Palackého 207, 533 04 Sezemice, ČKA 01241 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
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6. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Dubinská před čp. 732  

 
Usnesení R/325/2020                                                (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 pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, v ulici Dubinská, před čp. 732 pro žadatele M. M.*, trvale bytem …, …*, datum 
narození …*, zastoupeného z důvodu nezletilosti otcem M. M.*, trvale bytem …*, datum narození …*, 
v termínu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby 

„Novostavba dvou RD na parc. č. 409/326 k.ú. Studánka Pardubice“  
 

Usnesení R/326/2020                                                (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 „Novostavba dvou RD na parc. 
č. 409/326 k.ú. Studánka Pardubice“ v ulici Dubinská, dle koordinačního situačního výkresu č. C.2, který je 
součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, zpracované v červenci 2020 
Ing. Janou Hemerkovou, se sídlem Ostřešany 411, 530 02, IČ 87833310 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

8. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Lidmily Malé za čp. 656 

 

Usnesení R/327/2020                                                (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 pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, v ulici Lidmily Malé, na stávajícím parkovišti za objektem čp. 656, pro 
MUDr. Vlastimila Chocenského, podnikající fyzickou osobu, trvale bytem …*, IČ 48156680 v termínu od 1. 1. 
2021 do 31. 12. 2022. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 10. 2020  

 
Usnesení R/328/2020                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 
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informativní zprávu o plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 10. 2020. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření k žádosti společnosti HUFI studio s.r.o., o převod smlouvy o umístění reklamního zařízení 

umístěného na pozemku parc. č. 2986/4 v k.ú. Pardubice ze společnosti HUFI s.r.o.  
 
Usnesení R/329/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s převodem smlouvy o umístění 1 ks jednostranného reklamního zařízení o rozměru 4 m x 1,5 m umístěného 
na části pozemku parc. č. 2986/4 v katastrálním území Pardubice ze společnosti HUFI s.r.o., IČO 25609092, se 
sídlem Praha 8, Na Košince 5/673, PSČ 180 00 na společnost HUFI studio s.r.o., IČO 63996600, se sídlem Praha 
8, Na Košince 5/673, PSČ 180 00. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Knihovna Městského obvodu Pardubice III – osvobození od poplatků pro rok 2021  

 
Usnesení R/330/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí   

a) s osvobozením od základního poplatku za roční členství pro děti, které se zúčastní informační 
a vzdělávací akce ze série BESED 2021 v knihovně MO Pardubice III,   

b) s osvobozením od ročního poplatku pro děti, které se zúčastní akce „Ukaž vysvědčení“ dne 28. 1. 2021 
a 30. 6. 2021, 

c) s prominutím sankčních poplatků za opožděně vrácené knihy v období od 1. - 31. března 2021 v rámci 
akce „Březen – měsíc čtenářů“,  

d) s nákupem knih pro žáky prvních tříd základních škol na Dubině za zvýhodněnou cenu v rámci projektu 
SKIPu „Už jsem čtenář 2021“, 

e) s osvobozením od základního poplatku za roční členství pro seniory a v období od 27. 9. 2021 
do 17. 10. 2021 v rámci 25. ročníku „Týdne knihoven“ a v období 28. 11. – 23. 12. 2021 v rámci řady 
s podtitulem „Vánoční kreativní setkání“. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby  

 „Realizace výsadby 26 ks stromů na území Městského obvodu Pardubice III“  
 
Usnesení R/331/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) zadání a realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Realizace výsadby 26 ks stromů na území 
Městského obvodu Pardubice III“,  

b) přímé zadání veřejné zakázky uvedené v bodu a) tohoto usnesení společnosti Služby města Pardubic a.s., 
se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 v souladu s článkem V a článkem III odst. 3 vnitřní směrnice 
č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III za 
celkovou nabídkovou cenu 142 430 Kč bez DPH, tj. 172 340,30 Kč včetně DPH 21 %, 
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2. ukládá  

objednat realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby uvedené pod bodem a) a b) tohoto usnesení 
u společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ: 25262572. 

 
Z: Ing. Vacinová 
T: listopad 2020 

_________________________________________________________________________________________ 
 

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


