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U S N E S E NÍ 
z 19. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 23. května 2016 od 13:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Václav Shejbal, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: Ing. Aleš Vavřička 
________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Žádost Ivety Hrbkové o výpůjčku části p.p.č. 831/3, části p.p.č. 851/12 a části st.p.č. 6806 k.ú. Pardubice  

 
Usnesení R/227/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

doporučuje 

a) městu Pardubice jednat se žadatelkou o snížení požadované výměry pozemku na cca 162,5 m2, tak jak je 
uvedeno v situačním nákresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení; 

b) nájem pozemku dle Zásad pro nakládání s pozemky ve vlastnictví statutárního města Pardubice. 
 _________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k přepracované projektové dokumentaci stavby „Přístavba řadového domu, pozemek st. č. 1018 

a pozemek č. 2/6, V Zahrádkách 508, Pardubice“  
 
Usnesení R/228/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí stavby 
„Přístavba řadového domu, pozemek st. č. 1018 a pozemek č. 2/6, V Zahrádkách 508, Pardubice“ 
dle koordinačního situačního výkresu – C 3 zpracovaného v květnu 2016, který byl doplněn do projektové 
dokumentace zpracované v březnu 2016 Ing. arch. Evou Doskočilovou, autorizovaným projektantem, číslo 
autorizace ČKA 03 558, se sídlem Litomyšlská 942, 565 01 Choceň s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Žádost Statutárního města Pardubic o odkoupení st.p.č. 1199 o výměře 7 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví 

České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Jiřího Pilného, 
trvale bytem Dašická 1209, Pardubice a Mgr. Jany Taranzové, trvale bytem Boční 1405, Pardubice. 

 
Usnesení R/229/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s odkoupením st.p.č. 1199 o výměře 7 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
Praha 3, J.P.*, J.T.* ve prospěch Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 
Pardubice.  
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
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________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu:  

„Výměna písku v pískovištích ve správě Městského obvodu Pardubice III“  

 
Usnesení R/230/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

v souladu s § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle čl. 
V, odstavcem 3 Vnitřní směrnice č. 9/2011 Zadávací řád veřejných zakázek přímé zadání plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na službu „Výměna písku v pískovištích ve správě Městského obvodu Pardubice 
III v roce 2016“ společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 za 
nabídkovou cenu 144 884 Kč bez DPH, tj. 175 310 Kč včetně DPH 21 %; 

2. ukládá 

objednat veřejnou zakázku schválenou pod bodem 1 u společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem 
Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 za nabídkovou cenu 144 884 Kč bez DPH, tj. 175 310 Kč včetně DPH 
21 %. 

Z: Ing. Lenka Vacinová 
T: červen 2016 

________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu: „Rekonstrukce kontejnerového stání v ulici Blahoutova u čp. 606“  

 

Usnesení R/231/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) v souladu s dle čl. IV, odstavcem 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 Zadávací řád veřejných zakázek přímé 
zadání plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 
kontejnerového stání v ulici Blahoutova u čp. 606“ společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem 
Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 za nabídkovou cenu 74 356,76 Kč bez DPH, tj. 89 972 Kč včetně 
DPH 21 %, 

b) financování provedení stavebních prací uvedených pod písm. a) z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III na rok 2016, z kapitoly Životní prostředí – 3.2. Odpadové hospodářství, 

2. ukládá 

objednat veřejnou zakázku schválenou pod bodem 1 u společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem 
Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 za nabídkovou cenu 74 356,76 Kč bez DPH, tj. 89 972 Kč včetně DPH 
21 %; 

Z: Ing. Lenka Vacinová 
T: červen 2016 

__________________________________________________________________________________ 
 

 
6. 

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu:  
„Oprava chodníku Na Drážce čp. 345-358 a čp. 1535-1564 – osa 2“  

 
Usnesení R/232/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) v souladu s § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle 
čl. V, odstavcem 3 Vnitřní směrnice č. 9/2011 Zadávací řád veřejných zakázek přímé zadání plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ Oprava chodníku Na Drážce čp. 345-
358 a čp. 1535-1564 – osa 2“ společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, 
IČ 25262572 - za nabídkovou cenu 1 244 893,93 Kč bez DPH, tj. 1 506 322 Kč včetně DPH 21 %; 

b) uzavření smlouvy o dílo č. K – MO III 03/2016, která je přílohou tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Dodatek č. 1 k dohodě č. 2 Péče o stromy v roce 2016 

 
Usnesení R/233/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 (který je nedílnou součástí tohoto usnesení) k dohodě č. 2 Péče o stromy v roce 2016 
uzavřené dne 30. 12. 2015 ve smyslu článku IV. Rámcové smlouvy o dílo č. AG - MO III 03/2014 
ze dne 25. 2. 2014 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice,  
IČ 25262572 týkající se péče o stromy.  

__________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k umístění stavby „Firemní pylon“ a kabelové elektrické přípojky v ulici Hůrka u objektu čp. 1803 

– Služby města Pardubic a. s. 
 
Usnesení R/234/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženým umístěním stavby „Firemní pylon“ a umístěním kabelové 
elektrické přípojky NN 1 kV pro napojení osvětlení pylonu v ulici Hůrka před administrativní budovou čp. 1803 
– Služby města Pardubic a. s. dle situačního výkresu (katastrální mapa – zákres) – E. 1 zpracovaného v dubnu 
2016 společností E-dir s.r.o., se sídlem Kasalice čp. 1, PSČ 533 41 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

9. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 4. 2016 

 
Usnesení R/235/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, 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. 4. 2016. 
_________________________________________________________________________________________ 

10. 
Žádost Jana Křivky a Jaroslavy Křivkové o zrušení předkupního práva na p.p.č. 1199/29, p.p.č. 1199/37 v 

k.ú. Pardubice a Jana Křivky o zrušení předkupního práva na p.p.č. 1199/30 v k.ú. Pardubice 
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Usnesení R/236/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

a) se zrušením předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., na p.p.č. 1199/29 o výměře 1007 
m², p.p.č. 1199/37 o výměře 34578 m2 v k.ú. Pardubice, které je vloženo v katastru nemovitostí u výše 
uvedeného pozemku ve prospěch Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské 
nám. 1, Pardubice. Vlastníkem pozemků jsou J.K.*, 

b) se zrušením předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., na p.p.č. 1199/30 o výměře 3358 m² 
v k.ú. Pardubice, které je vloženo v katastru nemovitostí u výše uvedeného pozemku ve prospěch 
Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. Vlastníkem 
pozemku je J.K.*. 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Žádost Věroslava Valského o zrušení předkupního práva na p.p.č. 1199/31 v k.ú. Pardubice  

 
Usnesení R/237/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zrušením předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., na p.p.č. 1199/31 o výměře 9189 m² v 
k.ú. Pardubice, které je vloženo v katastru nemovitostí u výše uvedeného pozemku ve prospěch Statutárního 
města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. Vlastníkem pozemku je V.V.* a V. 
V.* 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

 ________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Vyjádření k pronájmu prostoru v přízemí objektu čp. 983 v ul. Jana Zajíce, Pardubice 

 
Usnesení R/238/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytového prostoru o výměře 121,50 m2 v přízemí objektu čp. 983 ul. Jana Zajíce stojícím na 
pozemku stavební parcela č. 972 v k.ú. Studánka Darině Žákové, IČ 71253505, není plátce DPH, bytem Erno 
Košťála 989, 530 12 Pardubice. Účel nájmu – vzdělávání dětí – výuka angličtiny. 
______________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 35/2016 

 
Usnesení R/239/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 35/2016 podle zákona č. 312/2002 Sb. na pozici odborného 
referenta státní správy a samosprávy (úsek místních poplatků) Úřadu městského obvodu Pardubice III takto: 
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Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek starosta MO Pardubice III předseda komise 
Ing. Irena Štěpánková vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí  člen komise 
JUDr. Ludmila Knotková tajemník  člen komise 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


