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Z Á P I S 
z 17. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 23. března 2020 od 13:00 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

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

 
Omluveni:   
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby:  

 „Realizace výsadby 100 ks stromů v ulici Blahoutova a Jana Zajíce za bytovými domy  
čp. 624-628 a čp. 629-632“ 

 
 
 

Usnesení R/236/2020                                                (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 100 ks stromů v ulici 
Blahoutova a Jana Zajíce za bytovými domy čp. 624-628 a čp. 629-632“ dle dokumentace, jež je přílohou 
tohoto usnesení,  

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 125 800 Kč bez DPH, tj. 152 218 Kč včetně DPH 21 %, 

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: duben 2020 

________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby:  

„Oprava a výměna herních a sportovních zařízení ve správě městského obvodu Pardubice III  
na základě provozní kontroly 1/2020“ 

 
 
 
Usnesení R/237/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) zadání a realizaci veřejné zakázky „Oprava a výměna herních a sportovních zařízení na základě výstupů 
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z provozní kontroly č. 1/2020“;  

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 opravě a výměna herních a sportovních zařízení ve správě 
městského obvodu Pardubice III za celkovou nabídkovou cenu 128 070 Kč bez DPH, tj. 154 965 Kč včetně 
DPH 21 %; 

2. ukládá  

objednat realizaci části 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; 

 

Z: Ing. Vacinová 
                                                                                                                                                        T: duben 2020 

______________________________________________________________________________________ 

3. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby:  

 „Ošetření chodníků a krajnic proti prorůstajícím plevelům na území Městského obvodu Pardubice III“ 
 

Usnesení R/238/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 
a) schvaluje 

zadání a realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Ošetření chodníků a krajnic proti 
prorůstajícím plevelům na území Městského obvodu Pardubice III“ Vítězslavovi Hauptovi, DiS., se sídlem 
Bartoňova 832, 530 12 Pardubice, IČ 87910284 za celkovou nabídkovou cenu 82 500 Kč bez DPH, tj. 99 825 
Kč včetně DPH 21 %, 

 

b) ukládá  

objednat realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby uvedené pod bodem a) a b) tohoto usnesení 
u Vítězslava Haupta, DiS., se sídlem Bartoňova 832, 530 12 Pardubice, IČ 87910284. 

 

Z: Ing. Vacinová 
T: březen 2020 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k žádosti Společenství vlastníků domu čp. 1502–1503, Na Drážce, Pardubice o výpůjčku části 

pozemku parc. č. 854/1 o výměře 2 m2 v katastrálním území Pardubice 

 
Usnesení R/239/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s výpůjčkou části pozemku parc. č. 854/1 o výměře 2 m2 v katastrálním území Pardubice za účelem umístění a 
užívání stojanu na kola u bytového domu čp. 1502-1503 v ulici Na Drážce Společenství vlastníků domu čp. 
1502-1503, Na Drážce, Pardubice, IČ: 27483894, se sídlem Na Drážce 1502, Bílé Předměstí,  
530 03 Pardubice. 
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_________________________________________________________________________________________ 

5. 
Vyjádření k žádosti společnosti ELDANO s.r.o. o výpůjčku části pozemku  

parc. č.  391/1 o výměře 88 m2 v k.ú. Studánka a k následnému odkoupení 7 vybudovaných 7 parkovacích 
míst do vlastnictví statutárního města Pardubice 

 
Usnesení R/240/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s výpůjčkou části pozemku parc. č. 391/1 o výměře 88 m2 v katastrálním území Studánka společnosti 
Eldano s.r.o., IČO 05851416, se sídlem Blahoutova 743, Studánka, 530 12 Pardubice za účelem vybudování 
7 parkovacích míst; 

b) s odkoupením vybudovaných 7 parkovacích míst na části pozemku parc. č. 391/1 o výměře 88 m2 

v katastrálním území Studánka do vlastnictví Statutárního města Pardubice, po kolaudaci, za kupní cenu ve 
výši 1 000 Kč; 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k žádosti J. Š. o směnu části pozemku parc. č. XXX o výměře cca XXX m2 v k.ú. Pardubice za část 

pozemku parc. č. XXX o výměře cca XXX m2 v k.ú. Pardubice 
 
Usnesení R/241/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se směnou části pozemku parc. č. XXX o výměře cca XXX m2 v katastrálním území Pardubice ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice, IČ: 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice za část pozemku parc. 
č. XXX o výměře cca XXX m2 v katastrálním území Pardubice ve vlastnictví žadatele J. Š., nar. *…, trvale bytem 
*… s možností doplatku ve prospěch města. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7.  
Vyjádření k využití předkupního práva na pozemky parc. č. 1128/31, o výměře 39 m2 parc. č. 1128/32 o 

výměře 1 m2, parc. č. 1128/33 o výměře 43 m2, vše v katastrálním území  
Pardubice Statutárním městem Pardubice 

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s využitím předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, které je 
vloženo v katastru nemovitostí na pozemek parc. č. 1128/31 o výměře 39 m2, pozemek parc. č. 1128/32 o 
výměře 1 m2 a pozemek parc. č. 1128/33 o výměře 43 m2, vše v katastrálním území Pardubice, ve prospěch 
Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. Vlastníkem pozemků je 
společnost BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice – Dubina. 
_________________________________________________________________________________________ 
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8.  
Žádost o udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů  

na veřejném prostranství městského obvodu Pardubice III  
 

Usnesení R/242/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

udílí výjimku 

ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství při akci: 

a) „Slet čarodějnic“ pořádaný den 30. 4. 2020 od 17:00 do 22:00 h na veřejném prostranství před 
základní školou Dubina; 

b)  „Den dětí“ pořádaný dne 1. 6. 2020 od 10:00 do 18:00 h na veřejném prostranství před základní 
školou Dubina; 

c)  „Opékaní buřtů“ pořádané na veřejném prostranství před základní školou Dubina dne 19. 6. 2020, 
24. 7. 2020 a 21. 8. 2020, akce se koná vždy od 19:00 do 22:00 h; 

d) „Letní kino na Dubině“ pořádané na veřejném prostranství před Základní školou Dubina čtvrtky 
v měsících červenec a srpen 2020 (v červenci od 20:00 h a v srpnu od 19:30 h); 

e) „Studánecké posvícení“ pořádané dne 6. 9. 2020 od 13:00 h do 19:00 h na veřejném prostranství před 
Základní školou Dubina; 

f) „Vánoční zpívání“ pořádané dne 23.12.2020 od 17:00 do 21:00 h na prostranství centrálního parku 
Dubina.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

9.  
Návrh technické komise ke změně stavby „Oprava chodníků v ulici Spojilská, Na Kopci, Hraniční  

a v části ulic Raabova a Pod Lipami v Pardubicích – SO 104 chodník – větev D“ 
 
Usnesení R/243/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zpětvzetím žádosti o změnu stavby před dokončením „Oprava chodníků v ulici Spojilská, Na Kopci, Hraniční 
a v části ulic Raabova a Pod Lipami v Pardubicích - SO 104 chodník – větev D“ podané u věcně a místně 
příslušného speciálního stavebního úřadu, odboru dopravy Magistrátu města Pardubice a realizovat stavbu 
(chodník) dle původně zpracované projektové dokumentace a platného stavebního povolení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

10.  
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky 

v ulici Lidmily Malé před čp. 656 
 

 
Usnesení R/244/2020                                                (rozprava: 2; 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 
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fyzickou osobu, trvale bytem Přeloučská 136, 530 06 Pardubice – Staré Čivice, IČ 04029267, v termínu od 1. 5. 
2020 – 30. 9. 2020 za dodržení následujících podmínek: 

1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr do 20 m2. 

2. Letní předzahrádka bude umístěna pouze na ploše dle situačního výkresu.  

3. 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. Letní předzahrádka bude umístěna u veřejné knihovny Městského obvodu Pardubice III, 
z tohoto důvodu zajistí žadatel předzahrádky její bezproblémový provoz. 

4. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní 
předzahrádky. 

5. Nově zrekonstruovaný chodník nebude znečištěn a poškozen. 

6. V prostoru předzahrádky ani v jejím okolí nesmí být skladováno zboží. 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11.  
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky 

v ulici Na Drážce před čp. 1810 
 

Usnesení R/245/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

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, 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. 
2020 do 31. 10. 2020 za dodržení následujících podmínek: 
 

1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr 40 m2  

2. Bude zachována volná průchozí šířka chodníku min. 2,30 m. Restaurační předzahrádka bude umístěna 
pouze na ploše dle situačního výkresu.  

3. 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.  

4. Provozovatel letní předzahrádky zajistí každodenní úklid přilehlých zelených ploch a zpevněných ploch 
komunikací v okolí této předzahrádky. 

5. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní 
předzahrádky. 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

12.  
Vyjádření k výstavbě: „Výstavba objektů DWA a AMMC a rozšíření areálu BARTH Pardubice“ 

 
Usnesení R/246/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí  

a) za Městský obvod Pardubice III se záměrem výstavby „Výstavba objektů DWA a AMMC a rozšíření areálu 
BARTH Pardubice“ v rozsahu dle dokumentace zveřejněné v informačním systému EIA  
na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA) s kódem záměru 
PAK862. 

b) za Městský obvod Pardubice III se záměrem uvedeným v bodu a) tohoto usnesení a nepožaduje další 
posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

13.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Blahoutova – parkoviště u objektu čp. 743“  

 
Usnesení R/247/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s navrženou stavbou „Blahoutova – parkoviště u objektu čp. 743“ dle koordinačního situačního výkresu č. C.3 
z dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení stavby zpracované v únoru 2020 společností 
VECTURA Pardubice, s.r.o., se sídlem 17. listopadu 233, 530 02 Pardubice, IČ 03020223 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

14.  
Zrušení kulturních akcí Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/248/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

zrušení pořádání kulturních akcí Městského obvodu Pardubice III po dobu trvání mimořádných opatření. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

15.  
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby  

Seč trávníků na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2020 
 

Usnesení R/249/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

1. schvaluje 

a) přímé zadání veřejné zakázky na služby spočívající 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, IČ 25262572 v souladu s článkem 
V. Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek Městského 
obvodu Pardubice III za maximální celkovou cenu 1 721 200,44 Kč bez DPH, tj. 2 082 652,53 Kč včetně 
DPH 21 %,  

b) smlouvu o dílo č. objednatele AG-MO III 2/2020 č. zhotovitele 0041762020 se společností Služby 
města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572, jejímž předmětem je 
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údržba travnatých ploch na území Městského obvodu Pardubice III v rozsahu daném smlouvou 
v kalendářním roce 2020, a to na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020. 

2. ukládá 

a) uzavřít smlouvu o dílo uvedenou v odstavci 1. písmene b) tohoto usnesení se společností Služby 
města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.   

 Z: Ing. Vacinová 
T: březen 2020 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Zpracovala:  Jana Heřmanová               (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


