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U S N E S E N Í 
z 51. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 15. srpna 2022 od 15:00 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

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

1. 
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2022 

 
Usnesení R/616/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

1. bere na vědomí   

rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2022, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části,  

2. ukládá  

předložit rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2022 na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Miriam Šotková 
T: 09/2022 

_________________________________________________________________________________________ 

2. 
Vyjádření k žádosti společnosti AG Experts s.r.o. o umístění informačního zařízení – směrové cedule na části 

pozemku parc. č. 742/31 v katastrálním území Pardubice 
 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat     (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 3, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s umístěním informačního zařízení – směrové cedule o rozměru 500 mm x 700 mm na části pozemku parc. č. 
742/31 v katastrálním území Pardubice, k pobočce společnosti AG Experts s.r.o., IČO 03664279, se sídlem 
Sklářská 450, Řetenice, 415 03 Teplice.   

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

„Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365, Pardubice“ 
 
Usnesení R/617/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

 

1. schvaluje  

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a dle čl. IV, odst. 2. písm. p) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve 
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znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce „Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365, Pardubice“  dodavateli společnosti CHRPA 
stavební společnost s r. o. Pardubice, se sídlem Raisova 232, 530 02 Pardubice, IČ: 25285262 za 
nabídkovou cenu 4 105 968,96 Kč bez DPH, tj. 4 968 222,44 Kč včetně DPH 21 %; 

 

2. ukládá 

uzavřít se společnosti CHRPA stavební společnost s r. o. Pardubice, se sídlem Raisova 232, 530 02 
Pardubice, IČ: 25285262 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
„Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365, Pardubice“. Smlouva o dílo č. K – MO III 05/2022 je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.        

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                   Termín: září 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Zadání činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP na staveništi při provádění stavby 

„Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365, Pardubice“ 
 

Usnesení R/618/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
1. schvaluje  

a) dle čl. IV, odst. 1 písm. a) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek zadání veřejné zakázky malého rozsahu zadání výkonu inženýrské činnosti – technického 
dozoru investora při realizaci stavby „Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365, Pardubice“ 
Liborovi Matouškovi, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 za nabídkovou 
cenu 95 000 Kč bez DPH, tj. 114 950 Kč včetně DPH 21 %; 

b) dle čl. IV, odst. 1 písm. a) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek zadání veřejné zakázky malého rozsahu zadání výkonu činnosti koordinátora BOZP na 
staveništi při realizaci stavby „Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365, Pardubice“ Liborovi 
Matouškovi, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 za nabídkovou cenu 
25 000 Kč bez DPH, tj. 30 250 Kč včetně DPH 21 %; 

 
2. ukládá 

uzavřít s Liborem Matouškem, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 
smlouvu příkazní 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“. Smlouva příkazní je nedílnou součástí tohoto usnesení; 

 

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                   Termín: září 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Rozšíření veřejné zakázky malého rozsahu na služby: „Ošetření chodníků a krajnic proti prorůstajícím 

plevelům na území Městského obvodu Pardubice III“ a zadání veřejné zakázky na služby „Ošetření 
zpevněných ploch v ulici Dašická včetně dlaždic 50 x 50 cm proti prorůstajícím plevelům v roce 2022“ 

 
Usnesení R/619/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1) schvaluje 
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a) rozšíření veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Ošetření chodníků a krajnic proti prorůstajícím 
plevelům na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2022“ (zhotovitelem je Vítězslav Haupt, 
DiS., se sídlem Bartoňova 832, 530 12 Pardubice, IČ: 87910284) schválené usnesením Rady městského 
obvodu Pardubice III č. R/537/2022 ze dne 21. února 2022 o 16 470 Kč bez DPH 21 %, tj. 19 928,70 Kč 
včetně DPH 21 %. Celková nabídková cena bude po navýšení předmětu veřejné zakázky 99 090 Kč bez 
DPH, tj. 119 898,90 Kč včetně DPH 21 %; 

b) přímé zadání a následnou realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Ošetření zpevněných 
ploch v ulici Dašická včetně dlaždic 50 x 50 cm proti prorůstajícím plevelům v roce 2022“ v souladu 
s článkem IV. odst. 1. vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek Městského obvodu Pardubice III za celkovou nabídkovou cenu 13 076 Kč bez DPH, tj. 
15 821,96 Kč včetně DPH 21 %; 

2) ukládá  

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

b) objednat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby uvedené pod bodem b) tohoto snesení u 
Vítězslava Haupta, DiS., se sídlem Bartoňova 832, 530 12 Pardubice, IČ 87910284. 

Z: Ing. Vacinová 
T: září 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Tichá“ 

 
Usnesení R/620/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou trasou stavební akce „Reko MS Pardubice – Mandysova“ tak, jak 
je zakresleno ve výkresu č. C.4 – Situace obnovy povrchů, který je součástí projektové dokumentace pro 
provedení stavby, zpracované v červnu 2022 společností REPLYN s.r.o., se sídlem Bělehradská 542, Polabiny, 
530 09 Pardubice, IČ 252 63 544 za podmínek: 

1. Po ukončení stavebních prací bude u všech dotčených místních komunikacích – chodnících a vozovce 
dodržena skladba komunikací dle situačního výkresu D.2 - Charakteristické řezy z výše uvedené projektové 
dokumentace. 

2. Po ukončení stavebních prací bude provedena obnova povrchů všech dotčených místních komunikací – 
chodníků a vozovky dle výkresu č. C.4 – Situace obnovy povrchů z výše uvedené projektové dokumentace. 

3. Objekty HUP (pilíře) nebudou zasahovat do chodníků. 

4. Dotčený úsek místní komunikace – vozovky bude uveden v předešlý stav. V případě poničení obrub budou 
poškozené obruby vyměněny za nové. Živičný kryt bude zaříznut rovně. Zásyp výkopu bude proveden 
novým nenamrzavým materiálem hutněným ve vrstvách po 25 cm. Zástupce vlastníka místních komunikací 
bude vyzván ke kontrole hutnění a to min. 3 dny předem. Spáry budou v brusné vrstvě ošetřeny 
modifikovanou zálivkou a zadrceny. Ode dne převzetí dokončených stavebních prací zástupcem vlastníka 
místních komunikací (Městským obvodem Pardubice III) začíná běžet 60měsíční záruční lhůta. Pokud 
v průběhu záruční lhůty vzniknou vady (např. propad komunikace) bude zhotovitel vlastníkem dotčené 
místní komunikace vyzván k jejich odstranění.  

5. Nedojde k zásahu do provozní bezpečnosti dřevin. 

6. Pokud budou prováděny výkopové práce v blízkosti stromů, budou probíhat zvlášť šetrně a především 
ručně. 

7. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
  

Situační výkresy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
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7. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy, přístavba a dodatečné povolení přístavby RD 

č.p. 241“ na st. p. č. 1164 a p. p. č. 779/2 v k. ú. Pardubice 
 

Usnesení R/621/2022                                                (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, přístavba 
a dodatečné povolení přístavby RD č.p. 241“ na st. p. č. 1164 a p. p. č. 779/2 v k. ú. Pardubice v ulici Dašická 
dle koordinační situace, č. výkresu C.03, který je součástí projektové dokumentace pro stavební povolení, 
zpracované v lednu 2022 Ing. Annou Koženou, se sídlem Chrtníky 25, 535 01 Přelouč, IČ 01987267 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k žádosti o zvláštní užívání veřejného prostranství – zeleně  

pro umístění reklamního poutače 
 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat     (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 3, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

a) souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním veřejného prostranství – zeleně pro umístění 
reklamního poutače trojúhelníkového půdorysu 140 cm x 140 cm x 140 cm a výšky 300 cm v zeleni, v ulici 
Jana Zajíce naproti Pergole vedle místní komunikace – chodníku na pozemku parc. č. 409/28 v katastrálním 
území Studánka z důvodu propagace v rámci volební kampaně pro volby do zastupitelstev obcí 2022, pro 
žadatele F. S.*, trvale bytem …, …*, datum narození …* v termínu od 25. 8. 2022 do 24. 9. 2022. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
 

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
 
Usnesení R/622/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
b) souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním veřejného prostranství – zeleně pro umístění 
reklamního zařízení typu trojúhelníkového půdorysu 140 cm x 140 cm x 140 cm a výšky 300 cm naproti 
areálu BARTH v silničním ochranném pásmu u silnice I/36 na pozemku parc. č. 409/20 v katastrálním území 
Studánka z důvodu propagace v rámci volební kampaně pro volby do zastupitelstev obcí 2022, pro 
žadatele F. S.*, trvale bytem …, …*, datum narození …* v termínu od 25. 8. 2022 do 24. 9. 2022. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
  

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

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

9. 
Vyjádření k žádosti o zvláštní užívání místní komunikace – chodníku a zeleně před ZŠ Dubina pro umístění 

stánku s občerstvením, párty setů a atrakcí z důvodu konání akce pro děti 
 

Usnesení R/623/2022                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

a) souhlasí 
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za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace – chodníku pro umístění stánku 
s občerstvením a párty setů před ZŠ Dubina z důvodu konání akce pro děti dne 14. 9. 2022, jejímž žadatelem 
je společnost DANOTIX PLUS s.r.o., se sídlem Opočinek 70, 530 02 Pardubice, IČ 288 50 637. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
b) souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním veřejného prostranství – zeleně pro umístění atrakcí 
před ZŠ Dubina z důvodu konání akce pro děti dne 14. 9. 2022, jejímž žadatelem je společnost DANOTIX 
PLUS s.r.o., se sídlem Opočinek 70, 530 02 Pardubice, IČ 288 50 637. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby  

„Čištění kontejnerových přístřešků na území Městského obvodu Pardubice III“ 
 

Usnesení R/624/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

zadání a realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Čištění 11 ks kontejnerových přístřešků na 
území Městského obvodu Pardubice III“ společnosti SmP – Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, Bílé 
Předměstí, 530 12 Pardubice, IČ: 27547230 za maximální celkovou nabídkovou cenu 24 367,25 Kč bez DPH, 
tj. 29 484,37 Kč včetně DPH 21 % (úklid vnitřní části přístřešku teplou WAP, strojní zametení uvnitř a okolo 
přístřešku, uložení odpadu); 

 

2. ukládá  

objednat realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby uvedené pod bodem 1. b) tohoto usnesení u 
společnosti SmP – Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, IČ: 27547230.  

 
Zodpovídá: Ing. Vacinová 

Termín: září 2022 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k žádosti o zvláštní užívání veřejného prostranství – zeleně 

 pro umístění reklamních poutačů – cedulí 
 

Usnesení R/625/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním veřejného prostranství – zeleně pro umístění 
reklamních poutačů – cedulí formátu A2  

• v ulici Bartoňova – v centrálním parku Dubina mezi cyklostezkou a oplocením hřiště ZŠ Dubina (naproti 
odpočinkové zóně) na pozemku parc. č. 409/157 v katastrálním území Studánka 

• v ulici Bartoňova – u čp. 832 na pozemku parc. č. 409/53 v katastrálním území Studánka 

• v ulici Hůrka – u točny MHD Hůrka na pozemku parc. č. 987/14 v katastrálním území Pardubice 
z důvodu propagace v rámci volební kampaně pro volby do zastupitelstev obcí 2022, pro žadatele Česká 
pirátská strana, se sídlem 128 00 Praha, Na Moráni 360/3, IČ 71339698 v termínu od 1. 9. 2022 do 
30. 9. 2022. Situační výkresy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
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12. 
Novela vnitřního předpisu „Zadávací řád veřejných zakázek“ 

 
Usnesení R/626/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

vnitřní směrnici č. 9/2011 Zadávací řád veřejných zakázek vč. novely č. 6 Městského obvodu Pardubice III dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

„Oprava chodníku v ul. Studánecká u čp. 1247, Pardubice“ 
 

Usnesení R/627/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění a dle čl. IV. odst. 
1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 Zadávací řád veřejných zakázek ve znění dodatku č. 5 přímé zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku v ul. Studánecká u čp. 1247, Pardubice“ dodavateli 
MIROS Pardubice a.s., se sídlem Hradecká 545, 533 52 Pardubice – Polabiny, IČ: 27523934 za nabídkovou 
cenu 169 892,60 Kč bez DPH, tj. 205 570,05 Kč včetně DPH 21 %; 

 

2. ukládá  

objednat u společnosti MIROS Pardubice a.s., se sídlem Hradecká 545, 533 52 Pardubice – Polabiny, IČ: 
27523934 realizaci veřejné zakázky malého rozsahu uvedenou v odstavci 1. tohoto usnesení.  

 

Termín: srpen 2022 
Zodpovídá: Ing. Vacinová 

_________________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Vyjádření k žádosti o zvláštní užívání veřejného prostranství – zeleně  

pro umístění reklamního poutače a konání akce 
 

Usnesení R/628/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním veřejného prostranství – zeleně pro umístění 
reklamního poutače čtvercového půdorysu 150 cm x 150 cm a výšky 200 cm v zeleni, v ulici Na Drážce u 
světelné křižovatky s ulicí Dašická, vedle místní komunikace – chodníku na pozemku parc. č. 2981/31 
v katastrálním území Pardubice z důvodu propagace v rámci volební kampaně pro volby do zastupitelstev obcí 
2022, pro žadatele politické hnutí ANO 2011, se sídlem Babická 2329/2, 149 00 Praha, IČ 71443339, v termínu 
od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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


