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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ  
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě  OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 30. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II I 
(30. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo  

dne 18. prosince 2008) 
 
 

Tento seznam je zpracován v souladu s § 13 odst. 5. schváleného jednacího řádu Rady 
městského obvodu Pardubice III pro potřeby občanů Městského obvodu Pardubice III             
(dle § 16 zákona 128/2000 Sb., v platném znění) jsou občané oprávněni nahlížet do usnesení 
Rady městského obvodu Pardubice III.  

 
 
 

Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:  
Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Jaroslav Cihlo, Pavel Vojtěch 
 
tajemník ÚMO Pardubice III:  Ing. Kateřina Kovářová  
 

Omluveni: Mgr. Jiřina Klírová , Mgr. Markéta Tauberová, 
____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

I.    
                                                   Schválení programu jednání     

(pro 3 , proti -, zdrž -) 
 

1. Nařízení č. X/2008 a usnesení č. X/2008 Statutárního města Pardubice 
2. Aktualizace knihovního řádu Městského obvodu Pardubice III  
3. Směrnice o nakládání s pohledávkami 
4. 6. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2008 
5. Novela směrnice pro schvalování hospodářských operací a pro systém zpracování účetnictví 

a Zadávacího řádu veřejných a jiných zakázek – aktualizace od 1. 1. 2009   

6. Výběr zhotovitele na akci „Zahradnické práce – 2009“ 
7. Revokace usnesení č. 380 R/2008 ze dne 13. 11. 2008 
8. Revokace usnesení č. 401 R/2008 ze dne 4. 12. 2008 
9. Diskuse  
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1. 
 

Nařízení č. X/2008 a usnesení č. X/2008 Statutárního města Pardubice  
 
Usnesení 404 R/2008                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) bere na vědomí bez připomínek nařízení č. X/2008 o placeném stání na místních 
komunikacích,  

b) bere na vědomí bez připomínek usnesení č. X/2008 o cenách placeného stání na 
místních komunikacích.   

____________________________________________________________________________ 
 

2. 
Aktualizace knihovního řádu Městské knihovny Rumunská 90 

 
Usnesení 405 R/2008                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí aktualizovanou verzí Knihovního řadu včetně 
přílohy dle předložené zprávy s účinností od 1.1.2009. Knihovní řád a příloha je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
____________________________________________________________________________ 

 
3. 

Směrnice „O evidenci a vymáhání daňových nedoplatků“ 
 
Usnesení 406 R/2008                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje směrnici „O evidenci a vymáhání daňových 
nedoplatků“ M ěstského obvodu Pardubice III s účinností od 1.1.2009, která je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
____________________________________________________________________________ 

 

4. 
6. změna rozpočtu 2008 MO Pardubice III 

 

Usnesení 407 R/2008                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III v rámci 6. změny rozpočtu 2008 Městského obvodu 
Pardubice III: 

a) schvaluje zvýšení ukazatele ostatní transfery na konkrétní akce z rozpočtu města o 19  
tis. Kč a v návaznosti zvýšení položky provoz městských knihoven o  19 tis. Kč. 

b) schvaluje zvýšení ukazatele transferu z rozpočtu města na státní správu o 6  tis. Kč a 
v návaznosti zvýšení položky rezerva rozpočtu o  6 tis. Kč. 

c) ukládá předložit na nejbližší jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
informaci o 6. změně rozpočtu 2008 Městského obvodu Pardubice III. 

        Zodpovídá: Ing. Štěpánková 
Termín: 12/2008 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
 

5. 
Novela vnitřních předpisů Městského obvodu Pardubice III – účinnost od 1. 1. 2009  

 
Usnesení 408 R/2008                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III: 

a) schvaluje aktuální verzi směrnice Městského obvodu Pardubice III č. 6-6/2009 pro 
schvalování hospodářských operací a pro systém zpracování účetnictví s účinností od 
1. ledna 2009, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) schvaluje aktualizovanou verzi č. 4 Zadávacího řádu veřejných a jiných zakázek 
Městského obvodu Pardubice III s účinností od 1. ledna 2009, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.    

____________________________________________________________________________ 
 

6. 
Výběr zhotovitele na akci „Zahradnické práce  - 2009“ 

 
Usnesení 409 R/2008                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) rozhodla o výběru zhotovitele na akci “Zahradnické a další práce spojené 
s ošetřováním veřejné zeleně včetně svozu a likvidace vzniklého odpadu ze zeleně 
v roce 2009“ vzhledem k velmi pozitivním zkušenostem z roku 2007 a 2008, kterou 
bude společnost Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 
25262572 (celková cena 783 020,- Kč včetně DPH 19%), 

b) ukládá uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s. smlouvu o obchodní 
spolupráci.  

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová  
Termín: únor 2008 

____________________________________________________________________________ 
 
 

7. 
Revokace usnesení č. 380 R/2008 ze dne 13. 11. 2008 

 
 
Usnesení 410 R/2008                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III  

1. revokuje usnesení č. 380 R/2008 ze dne 13. 11. 2008: „Rada městského obvodu Pardubice 
III: 

a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. O – MO III 02/2009, dle které zhotovitel: SmP – 
Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 27547230 bude pro 
objednatele: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III zajišťovat 
provádění sběru a likvidace psích exkrementů: 

-  obsluhu speciálních košů instalovaných na území Městského obvodu III (jejich 
vyprazdňování, odvoz a likvidaci odpadu, včetně pravidelného doplňování 
chybějících sáčků při výsypu košů), 
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-  sběr psích exkrementů pomocí mobilního vysavače umístěného na horském 
kole, 

 (předpokládaný roční objem prací pro rok 2009 je: 185.000,- Kč bez DPH 19 %) 
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. O – MO III 03/2009, dle které zhotovitel: SmP – 

Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 27547230 bude pro 
objednatele: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III zajišťovat 
likvidaci komunálního odpadu a práce s tím spojené, především: 

a. přistavování velkoobjemových kontejnerů, 
b. obsluhu a výsyp odpadkových košů, 
c. likvidaci černých skládek, 

(předpokládaný roční objem prací pro rok 2009 činí: 1.075.000,- Kč bez DPH 19 %)                                                                            
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 1467, dle které zhotovitel: SmP – Odpady a.s., se 

sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 27547230 bude pro objednatele: Statutární 
město Pardubice - Městský obvod Pardubice III provádět svoz odpadů, zajišťovat jejich 
ukládání, likvidaci z 5 ks kontejnerů o objemu 1 100 l (předpokládaný roční objem 
prací pro rok 2009 je 69.667,- Kč bez DPH 19 %),  

d) ukládá financovat plnění těchto smluv z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III pro 
rok 2009 z kapitoly životní prostředí – odpadové hospodářství celkem,   

e) ukládá uzavřít se společností SmP – Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 
Pardubice, IČ: 27547230 smlouvy schválené pod body a),  b),  c). 

f) smlouvy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
2. a nahrazuje jej novým usnesením: „Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. O – MO III 02/2009, dle které zhotovitel: Služby 
města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 bude pro 
objednatele: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III zajišťovat 
provádění sběru a likvidace psích exkrementů: 

-  obsluhu speciálních košů instalovaných na území Městského obvodu III (jejich 
vyprazdňování, odvoz a likvidaci odpadu, včetně pravidelného doplňování 
chybějících sáčků při výsypu košů), 

-  sběr psích exkrementů pomocí mobilního vysavače umístěného na horském 
kole, 

 (předpokládaný roční objem prací pro rok 2009 je: 185.000,- Kč bez DPH 19 %) 
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. O – MO III 03/2009, dle které zhotovitel: Služby 

města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 bude pro 
objednatele: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III zajišťovat 
likvidaci komunálního odpadu a práce s tím spojené, především: 

a. přistavování velkoobjemových kontejnerů, 
b. obsluhu a výsyp odpadkových košů, 
c. likvidaci černých skládek, 

(předpokládaný roční objem prací pro rok 2009 činí: 1.075.000,- Kč bez DPH 19 %)                                                                            
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 1467, dle které zhotovitel: SmP – Odpady a.s., se 

sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 27547230 bude pro objednatele: Statutární 
město Pardubice - Městský obvod Pardubice III provádět svoz odpadů, zajišťovat jejich 
ukládání, likvidaci z 5 ks kontejnerů o objemu 1 100 l (předpokládaný roční objem 
prací pro rok 2009 je 69.667,- Kč bez DPH 19 %),  

d) ukládá financovat plnění těchto smluv z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III pro 
rok 2009 z kapitoly životní prostředí – odpadové hospodářství celkem,   

e) ukládá uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 
02 Pardubice, IČ: 25262572 smlouvy schválené pod body a),  b). 
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f) ukládá uzavřít se společností SmP – Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 
Pardubice, IČ: 27547230 smlouvy schválené pod body c). 

g) smlouvy schválené pod body a) a b) jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 

8. 
Revokace usnesení č. 401 R/2008 ze dne 13. 11. 2008 

 
 
Usnesení 411 R/2008                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III:  

1. revokuje usnesení č. 401 R/2008 ze dne 13. 11. 2008: 

 „Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) v souladu  se zadávacím řádem veřejných a dalších zakázek Městského obvodu 
Pardubice III, po porovnání podaných cenových nabídek ve věci realizace zakázky 
„Provádění  kontroly  a  údržby  sorpčních  vpustí  na území Městského obvodu 
Pardubice III – rok 2009“ rozhodla, že nejvhodnější cenovou nabídku podala 
společnost SmP Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530  02 Pardubice, IČ: 27547230 
s nabídkovou cenou  82.820,- Kč včetně DPH, 

 
2. a nahrazuje jej novým usnesením: 
 
 „Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) v souladu  se zadávacím řádem veřejných a dalších zakázek Městského obvodu 
Pardubice III, po porovnání podaných cenových nabídek ve věci realizace zakázky 
„Provádění  kontroly  a  údržby  sorpčních  vpustí  na území Městského obvodu 
Pardubice III – rok 2009“ rozhodla, že nejvhodnější cenovou nabídku podala 
společnost Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530  02 Pardubice, IČ: 
25262572 s nabídkovou cenou  92.820,- Kč včetně DPH. 

 
____________________________________________________________________________ 

 

 
 
V Pardubicích dne  18. prosince 2008. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  ( kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


