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U S N E S E N Í 
z 11. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 21. září 2015 od 14:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni: Pavel Vojtěch 
________________________________________________________________________________________ 

 

Jednání Rady městského obvodu Pardubice III zahájil starosta Městského obvodu Pardubice III pan Ing. Mgr. 
Vítězslav Štěpánek. Při zahájení 11. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III byli přítomni čtyři 
členové Rady městského obvodu Pardubice III. Byla tedy splněna podmínka ustanovení § 101 odst. 2. zákona 
č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), v platném znění: Rada městského obvodu Pardubice III je schopna se 
usnášet, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.  
Pan starosta v úvodu připomněl členům Rady městského obvodu Pardubice III povinnost plynoucí ze zákona 
č. 159/2006 Sb., § 8 týkající se oznámení o osobním zájmu nebo vztahu k projednávané věci. Oznámení 
podává příslušný člen Rady městského obvodu Pardubice III písemně před zahájením jednání nebo ústně 
v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu 
z jednání. 
________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2015 

 

Usnesení R/127/2015                                                (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 31. 8. 2015. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Zadání zpracování dokumentace Regenerace panelového sídliště Dubina 

 – lokalita 3 - (3A-K5, 3A-K8, 3A-O2) 
 

Usnesení R/128/2015                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

a) zadání zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS na projekt „Regenerace panelového 
sídliště Dubina – lokalita 3 (3A-K5, 3A-K8, 3A-O2)za cenu 359 370,- Kč včetně DPH u společnosti 
PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161,  

b) uzavření smlouvy o dílo podle písm. a), jejíž znění je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

_________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Pořízení nových laviček 

 

Usnesení R/129/2015                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

a) výjimku z vnitřní směrnice Městského obvodu Pardubice III č. 9/2011 Zadávací řád veřejných zakázek, 
pokud jde o nákup 7 ks nových litinových laviček s umělohmotnými prkny za 11.205,- Kč včetně DPH/1ks 
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od společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572, 
tj. za 78.435,- Kč celkem, 

b) přímé zadání pořízení a osazení 7 ks nových litinových laviček s umělohmotnými prkny za 11.205,- Kč 
včetně DPH/1ks společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, 
IČ 25262572, tj. za 78.435,- Kč celkem. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vánoční výzdoba 

 

Usnesení R/130/2015                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

objednání vánoční výzdoby pro rok 2015 v max. výši 17.800,- Kč včetně DPH u společnosti Služby města 
Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 spočívající v ozdobení stromu rostoucího 
u Úřadu městského obvodu Pardubice III, včetně elektrické energie.  
_________________________________________________________________________________________ 

5. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála naproti čp. 1014 

Usnesení R/131/2015                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, 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 Erno Košťála na stávajícím parkovišti mezi hřištěm ZŠ Dubina a objektem čp. 1013 
a čp. 1014 (dle situačního výkresu) pro J.K.* v termínu od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2017.  Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby 

 „Přístavba chaty na parc. č. 8254 a 1069/40, Pardubice“  

Usnesení R/132/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Přístavba chaty na pp.č. 8254 a 1069/40, 
Pardubice“, dle situačního výkresu C2, dokumentace pro stavební řízení, zpracované v  únoru 2015 Ing. 
Lenkou Millerovou, Kosmonautů 250, 530 09 Pardubice, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, 
č. autorizace 0700849 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba rodinného domu a hospodářského příslušenství 

na pozemcích parc. č. 97 a 89/11 k.ú. Studánka, Pardubice“  

Usnesení R/133/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro společné územní rozhodnutí 
a stavební povolení akce „Novostavba rodinného domu a hospodářského příslušenství na pozemcích 
parc. č. 97 a 89/11 k.ú. Studánka, Pardubice“ dle koordinační situace č. C03 zpracované v září 2015 Ing. arch. 
Pavlem Linhartem, číslo autorizace ČKA 03 530 (A-Z ateliér s.r.o., se sídlem SNP 1353, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou) s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

8. 
Žádost o vyjádření k dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 7. 5. 1996 ve znění  

dodatku 1  - Dašická čp. 1794 

Usnesení R/134/2015                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí   

s návrhem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 7. 5. 1996, ve znění dodatku č. 1 mezi společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3  
a Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, jehož předmětem je   
změna nájemce st.p.č. 9602 o výměře 195 m2, části p.p.č. 794/2 o výměře 230 m2, části p.p.č. 811/59  
o výměře 7 m2 v k.ú. Pardubice ze společnosti O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4, 
Michle, Za Brumlovkou 266/2 na společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, 
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3 za podmínky, že předmět nájmu bude zúžen pouze na st.p.č. 
9602 o výměře 195 m2 v k.ú. Pardubice, neboť ostatní pozemky (část p.p.č. 794/2 o výměře 230 m2  a část 
p.p.č. 811/5 o výměře 7 m2 v k.ú. Pardubice), které jsou předmětem nájmu, jsou veřejným prostranstvím 
ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.  
________________________________________________________________________________________ 

 

9. 
Žádost o vyjádření k dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 14. 11. 2005 ve znění dodatků 1 až 2  

Usnesení R/135/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí   

s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 14. 11. 2005, ve znění dodatků 1 až 2 mezi společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
a Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, jehož předmětem 
je změna nájemce části p.p.č. 993/1 o výměře 94 m2 v k.ú. Pardubice ze společnosti O2 Czech Republic a.s., 
IČ 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 na společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3. 
________________________________________________________________________________________ 

 

11. 
Prodej projektové dokumentace „Prodloužení veřejného osvětlení na Hůrkách, Pardubice“ 

Usnesení R/136/2015                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodej projektové dokumentace „Prodloužení veřejného osvětlení na Hůrkách, Pardubice“ v hodnotě 
21.780,- Kč společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572. 
________________________________________________________________________________________ 

 

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


