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U S N E S E N Í 
z 41. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 20. prosince 2021 od 16:00 hod. 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

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

1. 
Kontrola plnění usnesení KV RMO Pardubice III k 6. 12. 2021 

 
Usnesení R/504/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

1. ponechat v dlouhodobé evidenci - volební období 2018 – 2022 
usnesení č.: R/220/2020 
 

2. ponechat v evidenci - volební období 2018 – 2022 
usnesení č.: R/59/2019 
 

3. vyřadit z evidence - volební období 2018 – 2022 
usnesení č.: R/273/2020; R/457/2021; R/462/2021; R/463/2021; R/465/2021; 

   R/471/2021; R/475/2021; R/476/2021; R/478/2021; R/487/2021; 
   R/488/2021 

_________________________________________________________________________________________ 

2. 
Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2022 

 
Usnesení R/505/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

předložené termíny jednání Rady městského obvodu Pardubice III na rok 2022 takto:  

17. ledna RMO  18. července RMO 

21. února RMO + ZMO 15. srpna RMO 

21. března RMO 19. září RMO + ZMO 

25. dubna RMO + ZMO  17. října RMO  

23. května RMO 21. listopadu RMO 

20. června RMO + ZMO 19. prosince RMO + ZMO 

  

_________________________________________________________________________________________ 
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3. 
Rámcová smlouva o dílo č. K – MO III 01/2022 (0024612021) 

– Provádění údržby a opravy místních a veřejně přístupných účelových komunikací na území MO Pardubice 
III v roce 2022 

 

Usnesení R/506/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření rámcové smlouvy o dílo č. K - MO III 01/2023 (0024612021) se společností Služby města Pardubic 
a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ 25262572 na zajištění údržby a opravy místních a veřejně 
přístupných účelových komunikací v majetku Statutárního města Pardubice, u nichž byl svěřen určitý rozsah 
výkonu vlastnických práv dle Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubice č. 4/2019, kterou se 
vydává Statut města Pardubic, v platném znění, pro Městský obvod Pardubice III, ve struktuře a rozsahu 
sjednaného ročního objemu prací pro kalendářní rok 2022 v celkové maximální ceně 3 500 000 Kč bez DPH, tj. 
4 235 000 Kč včetně DPH 21 % na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Smlouva je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Smlouva o dílo – Dohoda č. 8 (0044512021) – Péče o stromy v roce 2022 

 
Usnesení R/507/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo – dohody č. 8 (0044512021) ve smyslu článku IV. Rámcové smlouvy o dílo č. AG - MO 
III 03/2014 ze dne 25. 2. 2014 ve znění dodatku č. 1 uzavřené se společností Služby města Pardubic a.s., se 
sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ 25262572, týkající se péče o stromy vzrostlé na pozemcích v majetku 
Statutárního města Pardubice, jejichž stanoviště je umístěno na plochách zařazených do pasportu veřejné 
zeleně na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2022. Celková maximální cena za plnění předmětu 
dohody v roce 2022 je stanovena na 800 000 Kč včetně DPH 21 %. Dohoda č. 8 včetně příloh je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Smlouva o dílo č. AG – MO III 01/2022 (0044682021) – Provádění zahradnických a dalších prací spojených 

s ošetřováním dřevin (rostoucí mimo les) a veřejné zeleně včetně svozu a likvidace odpadu a zálivky 
 
Usnesení R/508/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. AG - MO III 01/2022 (0044682021) se společností Služby města Pardubic a.s., se 
sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ 25262572, jejíž předmětem je provádění zahradnických 
a dalších prací spojených s ošetřováním dřevin (rostoucích mimo les) a veřejné zeleně na pozemcích ve 
vlastnictví Statutárního města Pardubice na plochách zařazených do pasportu veřejné zeleně na území 
Městského obvodu Pardubice III včetně svozu a likvidace odpadu vzniklého při provádění předmětu Smlouvy 
v kalendářním roce 2022, a to na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 za cenu  
2 922 408 Kč bez DPH, tj. 3 536 113,68 Kč včetně DPH 21 %. Smlouva včetně příloh je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Smlouva č. 1467/2022 (003452021) - Svoz a likvidace komunálního odpadu 

 
Usnesení R/509/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření smlouvy č. 1467/2022 (0034542021) se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572, jejímž předmětem je zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu 
z 5 odpadových nádob 1 100 l v předpokládaném ročním objemu služeb 95 405 Kč bez DPH, tj. 115 440,05 Kč 
včetně DPH 21 % na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Smlouva je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření k žádosti společnosti TULIPÁN reklama a propagace s.r.o. 

o poskytnutí slevy z plateb za umístění reklamních zařízení 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat      (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s poskytnutím slevy ve výši 30 % z plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích města parc. č. 409/20, 
parc. č. 409/93 a parc. č. 409/193 v katastrálním území Studánka za období od 1. 4. 2020 do 
31. 12. 2020 u smluv č. 143107648, č. 143107650, č. 143107651, č. 143107657 společnosti TULIPÁN reklama a 
propagace s.r.o., IČO 25948504, se sídlem Hronovická 498, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 

_________________________________________________________________________________________ 

8. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 11. 2021 

 
Usnesení R/510/2021                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, 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 30. 11. 2021. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
6. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2021 

 
Usnesení R/511/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí   

návrh 6. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 v celkové výši 64.166,6 tis. Kč  
ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,  

2. ukládá  

předložit 6. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 
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       Z: Miriam Šotková  
T: 12/2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022  

 
Usnesení R/512/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

a) s návrhem rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové výši 59.146,9 tis. Kč  
ve zdrojové i výdajové části, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) s návrhem rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové výši 
1.057,6 tis. Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení, 

c) s předloženým rozpočtovým provizoriem na rok 2022 tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto unesení. 

2. ukládá  

předložit návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022, návrh rozpočtu sociálního fondu 
Městského obvodu Pardubice III na rok 2022, návrh příp. rozpočtového provizoria na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučuje je ke schválení. 

        Z: Miriam Šotková 
T: 12/2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2025  

 
Usnesení R/513/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2025 tak, jak je 
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2025  
na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučuje jej ke schválení. 

        Z: Ing. Miriam Šotková 
T: 12/2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Návrh Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubic č. ../2021,  

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
 

Usnesení R/514/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

návrh Obecně závazné vyhlášky č. ../2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Návrh Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubic č. ../2021, kterou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška č. 22/94 o povinném hubení obtížných hlodavců na území města Pardubic 
 
 

Usnesení R/515/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

návrh Obecně závazné vyhlášky č. ../2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 22/94 o povinném 
hubení obtížných hlodavců na území města Pardubic. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Aplikace směrnice EU 2019/1937 v podmínkách Městského obvodu Pardubice III  

 
Usnesení R/516/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí 

usnesení rady města Pardubic č. R/xxxx/2021 ze dne 13.12.2021, kterým rada města schválila vydání 
směrnice č. 10/2021, o ochraně oznamovatelů. Směrnice tvoří přílohu tohoto usnesení. 

2. souhlasí 

s aplikací směrnice „o ochraně oznamovatelů“ v podmínkách Městského obvodu Pardubice III.  Oznámení, 
která spadají do působnosti Městského obvodu Pardubice III, budou oznamovatelé adresovat na Útvar 
interního auditu Statutárního města Pardubice. Příslušné kontaktní údaje budou uveřejněny na 
internetových stránkách města a zároveň na internetových stránkách městského obvodu. Přijatá oznámení 
budou vyřizována dle uvedené směrnice. Směrnice tvoří přílohu tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Vyjádření k trase nového kabelového vedení nn akce „Pardubice, Studánka, p.č. 11/1 knn“  

 
Usnesení R/517/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

 
za Městský obvod Pardubice III, s návrhem nové trasy kabelového vedení nn akce „Pardubice, Studánka, p.č. 
11/1 knn“ tak jak je uvedeno ve výkresu č. 01 – Koordinační situace, který je součástí projektové 
dokumentace pro územní souhlas, zpracované v listopadu 2021 společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., 
se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ 260 11 701 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

16. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení zvláštního užívání místní komunikace – parkoviště pro vyhrazené 

parkování v ulici Erno Košťála z boční strany čp. 1017  
 

Usnesení R/518/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením zvláštního užívání místní komunikace – parkoviště pro 
vyhrazené parkování 4 vozidel pečovatelské služby v Pardubicích, v ulici Erno Košťála, z boční strany čp. 1017 
pro žadatele Sociální služby města Pardubic, se sídlem kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice 2, IČ 75090970, 
v termínu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

17. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Kancelářská nástavba skladového objektu na parcela  

st. p. č. 11298 – Pardubice“  
 

Usnesení R/519/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Kancelářská nástavba 
skladového objektu na parcela st. p. č. 11298 – Pardubice“ dle situace stavby - výkresu č. C.2, který je součástí 
projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení, zpracované v říjnu 2021 Ing. Petrem Sloukou, 
se sídlem Na Parohách 932, 530 06, Pardubice – Svítkov, IČ 601 35 841 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

18. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba zahradního domu Slovany“  

p. č. 782/14 katastrální území Pardubice  
 

Usnesení R/520/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Novostavba zahradního domu 
Slovany“ p. č. 782/14 katastrální území Pardubice, dle koordinačního situačního výkresu č. C.3, který je 
součástí projektové dokumentace ke společnému řízení, zpracované v říjnu 2021 Martinem Věchetem, se 
sídlem Poláčkova 233, 533 53 Pardubice, IČ 738 47 879 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

19. 
Vyjádření ke stavbě „Montovaná plechová garáž“, Pardubice – Slovany, pozemek parc. č. 8031, 811/99 

v katastrálním území Pardubice  
 

Usnesení R/521/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou stavbou „Montovaná plechová garáž“, Pardubice – Slovany, 

pozemek parc. č. 8031, 811/99 v katastrálním území Pardubice, dle situačního výkresu – situace C, který je 
součástí projektové dokumentace pro ohlášení stavby, zpracované v únoru 2017 Jiřím Přibylem, se sídlem 
Pokorného 677, 538 03, Heřmanův Městec, IČ 40096840 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
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20. 
Vyjádření k akci „Výlepová plocha Dubina, Jana Zajíce“  

 
Usnesení R/522/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem akce „Výlepová plocha Dubina, Jana Zajíce“, umístěná na okraji 
záhonu podél komunikace (chodníku) rovnoběžně s předzahrádkou restaurace Budvarka tak, jak je uvedeno 
v předloženém situačním výkresu zpracovaném v prosinci 2021 společností Služby města Pardubic a. s., se 
sídlem Pardubice, Bílé předměstí, Hůrka 1803, PSČ 530 02, IČ 252 62 572 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

21. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy a přístavba se změnou užívání objektu  

st. p. č. 1311 na hostinský dům u RD č.p. 294 - Studánka“  
 

Usnesení R/523/2021                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Stavební úpravy a přístavba se 
změnou užívání objektu st. p. č. 1311 na hostinský dům u RD č.p. 294 - Studánka“, dle koordinačního 
situačního výkresu č. C.2, který je součástí projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, 
zpracované v září 2021 společností PLP Projektstav s.r.o., se sídlem Rosice 336, 538 34, IČ 287 93 480 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

22. 
Vyjádření k návrhu veřejné vyhlášky „Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění 

připomínek nebo námitek – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“  
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat      (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s návrhem opatření „Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva 
k uplatnění připomínek nebo námitek – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“ 
vydaným odborem dopravy Magistrátu města Pardubic dne 6.12.2021 pod č.j.: MmP 127727/2021 
spočívajícím ve změně místní úpravy provozu na stávajícím označeném parkovišti proti areálu věznice 
v Pardubicích, v ulici Husova. Žadatelem je Vězeňská služba České republiky – Věznice Pardubice, se sídlem 
Husova 194, 530 44 Pardubice, IČ 00212423. Situační plánek + foto jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

23. 
Smlouva o poskytování služeb č. O – MO III 01/2022 (0033552021)  

- likvidace komunálního odpadu a práce s tím spojené  
 

Usnesení R/524/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  



 

 

Usnesení z 41. jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 20. 12. 2021   8 z 8 
 

uzavření smlouvy o poskytování služeb č. 01/2022 (0033552021) se společností Služby města Pardubic a.s., se 
sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572 na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, jejímž 
předmětem je zajištění likvidace komunálního odpadu z veřejně přístupných pozemků (veřejného prostranství 
ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) ve vlastnictví města 
Statutárního města Pardubice bez rozlišení druhu pozemku, mimo stavebně či jinak označeného stanoviště 
kontejnerů na komunální odpad a mimo lesních pozemků včetně prací s tím spojených v předpokládaném 
ročním objemu služeb 1 315 000 Kč bez DPH, tj. 1 512 250 Kč včetně DPH 15 %. Smlouva je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

 


