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U S N E S E N Í 
z e 17. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 21. března 2016 od 16:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni: Mgr. Jiřina Klírová, Ing. Aleš Vavřička 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. 
Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III v roce 2015 

 

Usnesení R/201/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

Zprávu o činnosti Městského obvodu Pardubice III za rok 2015. 
 ______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Informativní zpráva 

Plnění Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2015 
 

 
Usnesení R/202/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

plnění Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2015 dle přílohy tohoto usnesení. 

________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky v ulici Jana Zajíce za čp. 983 

 
Usnesení R/203/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace chodníku pro umístění a provozování letní 
předzahrádky v Pardubicích, v ulici Jana Zajíce, před kavárnou PROVANCE čp. 983, pro Ing. Radku Prášilovou, 
podnikající fyzickou osobu, trvale bytem Rožkova 2007, 530 02 Pardubice, IČ 01642138 v termínu od 1. 4. 
2016 do 31. 9. 2016 za dodržení následujících podmínek: 
1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr 15 m2  
2. Bude zachována volná průchozí šířka chodníku min. 2,30 m. Restaurační předzahrádka bude umístěna 

pouze na ploše dle situačního výkresu.  
3. Letní předzahrádka nebude napojena na žádné rozvody médií apod., 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. 
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5. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní 
předzahrádky. 

 
4. 

Opravy zařízení dětských hřišť na území Městského obvodu Pardubice III 
po provedené provozní kontrole 

 
Usnesení R/204/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

v souladu s článkem V bodem 1. Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III, přímé 
zadání veřejné zakázky „Opravy zařízení dětských hřišť na území Městského obvodu Pardubice III po 
provedené provozní kontrole“ společnosti Kulant cz s.r.o., se sídlem Plemenářský podnik 425, 530 03 
Pardubice, IČ 25293494 za cenu 66 067 Kč včetně DPH 21 %; 

_________________________________________________________________________________ 

5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Stavba rodinného domu a autoopravny na p.č. 307/1 k. ú. 

Studánka, Potěšilova ul., Pardubice“ – zřízení sjezdu-nájezdu na 4 kolmá parkovací stání a zřízení vjezdu do 
autoopravny 

 
Usnesení R/205/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Stavba rodinného domu a autoopravny na p.č. 
307/1 k. ú. Studánka, Potěšilova ul., Pardubice“ -  zřízení sjezdu-nájezdu na 4 kolmá parkovací stání a zřízení 
vjezdu do autoopravny z pozemku parc. č. 307/1 v katastrálním území Studánka na místní komunikaci III. třídy 
č. 198c na pozemku parc. č. 307/6 v katastrálním území Studánka v ulici Potěšilova, dle situačního výkresu 
který byl zpracovaný v červenci 2014 Ing. arch. Milanem Vojtěchem, autorizovaným projektantem, číslo 
autorizace ČKA 01 980, se sídlem Nerudova 77, 533 04 Sezemice, IČ 48161594 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________ 
6. 

Vyjádření k žádosti o povolení připojení sousední nemovitosti parc. č. 307/1 v katastrálním území Studánka 
k místní komunikaci III. třídy č. 198c na pozemku parc. č. 307/6 v katastrálním území Studánka v ulici 

Potěšilova 
 
Usnesení R/206/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s připojením sousední nemovitosti parc. č. 307/1 v k. ú. Studánka k místní 
komunikaci III. třídy č. 198c na pozemku parc. č. 307/6 v katastrálním území Studánka v ulici Potěšilova 
zřízením sjezdu-nájezdu v celkové šíři 13 m (pro čtyři parkovací stání a vjezd do autoopravny), dle situačního 
výkresu, který byl zpracovaný v červenci 2014 Ing. arch. Milanem Vojtěchem, autorizovaným projektantem, 
číslo autorizace ČKA 01 980, se sídlem Nerudova 77, 533 04 Sezemice, IČ 48161594. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. Žadateli jsou V.K.* a O.V.* 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________ 
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7. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 29. 2. 2016 

 
Usnesení R/207/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 3, 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 29. 2. 2016. 

__________________________________________________________________________________ 
8. 

1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2016 
 

Usnesení R/208/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí         

a) s návrhem 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 v celkové výši rozpočtu 
37.818,8 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení 

b) s návrhem 1. změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 v celkové 
výši 456 tis. Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení, 

2. ukládá  

předložit 1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 a 1. změnu rozpočtu sociálního 
fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 na nejbližším jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 3/2016 

________________________________________________________________________________________ 

9. 
Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené starosty 

 
Usnesení R/209/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

proplacení zůstatku nevyčerpané řádné dovolené za rok 2015 evidované k 31. 12. 2015 starostovi Městského 
obvodu Pardubice III v souladu s § 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: duben 2016 

______________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Žádost Dušana Hendrycha o nájem nebytových prostor v čp. 1585 v ulici Na Drážce 

 
Usnesení R/210/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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s nájmem nebytového prostoru o výměře 94 m2 v objektu čp. 1585 v ulici Na Drážce na pozemku stp.č. 7115/2 
v katastrálním území Pardubice Dušanu Hendrychovi, IČ: 474 56 078, DIČ: CZ7204143309, se sídlem Severní 
799, 533 04 Sezemice pro účel nájmu – zřízení prodejny Maso – Uzeniny – Drůbež.  
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

11. 
Smlouva o dílo č. AG-MO III 2/2016 – Seč trávníků na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2016 

 
Usnesení R/211/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) přímé zadání prací spočívajících v údržbě trávníků na území Městského obvodu Pardubice III v rozsahu 
daném smlouvou uvedenou v bodu b) tohoto usnesení společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem 
Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 formou přímého zadání v souladu s článkem V. odst. 3 písm. e) 
Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III za celkovou cenu 1 846 360,34 Kč 
včetně DPH 21 %, 

b) uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO III 2/2016 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 na provádění seče trávníků na území Městského obvodu Pardubice 
III v roce 2016, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.   

 ________________________________________________________________________________________ 

12. 
Realizace náhradní výsadby v ulici Bartoňova u bytového domu čp. 832 

 

Usnesení R/212/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) realizaci náhradní výsadby v ulici Bartoňova u bytového domu čp. 832 jako plnění povinnosti dle 
rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydaném dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění,  

b) přímé zadání prací uvedených v bodu a) tohoto usnesení společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem 
Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 v souladu s článkem V. odst. 3 písm. e) Zadávacího řádu veřejných 
zakázek Městského obvodu Pardubice III za celkovou nabídkovou cenu 79 523 Kč včetně DPH 21 %. 

______________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Přístavba zimní zahrady, rodinný dům Pardubice, st. p. 6844, 

p.p.č. 851/7, k. ú. Pardubice“  
 
Usnesení R/213/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro sloučené územní řízení a 
stavební povolení stavby „Přístavba zimní zahrady, rodinný dům Pardubice, st. p. 6844, p.p.č. 851/7, k. ú.  
Pardubice“ dle situačního výkresu – C 1, který je součástí projektové dokumentace zpracované v lednu 
2016 Ing. Jaroslavem Pavlišem, číslo autorizace ČKAIT 0700856 autorizovaným inženýrem pro pozemní 
stavby, se sídlem Bulharská 1743, 530 03 Pardubice s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
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b) za Městský obvod Pardubice III s umístěním stavby – zděné konstrukce ze ztratného bednění s částečným 
zastropením na hranici pozemků parc. 851/7 v katastrálním území Pardubice ve vlastnictví  Ing. Jaroslava 
Pavliše a pozemku parc. č. 851/12 v katastrálním území Pardubice ve vlastnictví Statutárního města 
Pardubice.   

_________________________________________________________________________________________ 

14. 
Žádost Miroslava a Jitky Olenočinových o prodej pozemku parc. č. 409/9 v katastrálním území Studánka 

 
Usnesení R/214/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem pozemku parc. č. 409/9 o výměře 130 m2 v katastrálním území Studánka M.O.* a J.O.*  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

________________________________________________________________________________________ 

15. 
Vyjádření k trase uložení plynovodní přípojky pro mycí centrum EHRLE Ahold Pardubice, v ulici Jana Zajíce 

 
Usnesení R/215/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou trasou uložení plynovodní přípojky v rámci stavební akce „Mycí 
centrum Ehrle - Ahold Pardubice“ v ulici Jana Zajíce na pozemcích parc. č. 2720/14, 2720/47, 2985/1, 2986/3 
a 2986/4 v katastrálním území Pardubice a na pozemku parc. č.  409/29 v katastrálním území Studánka, dle 
části C, přílohy 01,04 Situace širších vztahů včetně zákresu do katastru z projektové dokumentace pro územní 
souhlas, kterou zpracovala v listopadu 2014 společnost FABIONN, s.r.o., se sídlem Jirsíkova 19/2, Karlín, 186 
00 Praha 8, IČ 261 48 293 s tím, že pod společnou stezkou pro chodce a cyklisty bude uložení plynovodní 
přípojky provedeno protlakem. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

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


