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U S N E S E N Í 
z 42. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 17. ledna 2022 od 17:00 hod. 
prostřednictvím videokonference 

 
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. 
Zadání VZMR na stavební práce „Vybudování workoutového hřiště před Základní školou Pardubice – 

Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice“ 
 

Usnesení R/525/2022                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje  

a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Vybudování workoutového hřiště před 
Základní školou Pardubice – Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice“ společnosti ONYX wood spol. s r.o., 
se sídlem Žernovická 257, 383 01 Prachatice, IČ: 25178644;  

b) v souladu s článkem III. odst. 3 vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád 
veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III odlišný postup, a to přímé zadání veřejné zakázky 
uvedené v bodu a) tohoto usnesení společnosti ONYX wood spol. s r.o., se sídlem Žernovická 257, 383 
01 Prachatice, IČ: 25178644 za celkovou nabídkovou cenu 565 145 Kč bez DPH, tj. 683 825 Kč včetně 
DPH 21 %. 

2. ukládá  

uzavřít smlouvu o dílo č. DH – MO III 01/2022 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci 
uvedenou pod bodem 1. tohoto usnesení se společnosti ONYX wood spol. s r.o., se sídlem Žernovická 257, 
383 01 Prachatice, IČ: 25178644. Smlouva o dílo č. DH – MO III 01/2022 je přílohou tohoto usnesení.  

Z: Ing. Vacinová 
T: leden 2022 

_________________________________________________________________________________________ 

2. 
Vyjádření k žádosti společnosti GasNet, s.r.o., o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného 

břemene na částech pozemků parc. č. 141/26, parc. č. 129/15, parc. č. 89/33, parc. č. 136/23, parc. č. 94/14, 
vše v k.ú. Studánka, spočívajícího v uložení a provozování plynárenského zařízení v rámci akce „Reko MS 

Pardubice – Rumunská“ 
 
Usnesení R/526/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného břemene na částech pozemků parc.  
č. 141/26, parc. č. 129/15, parc. č. 89/33, parc. č. 136/23, parc. č. 94/14, vše v katastrálním území Studánka, 
spočívajícího v uložení a provozování plynárenského zařízení v rámci akce „Reko MS Pardubice – Rumunská“ 
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.  

_________________________________________________________________________________________ 
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3. 
Provádění zimní údržby chodníků na území Městského obvodu Pardubice III – část Slovany  

v období leden – duben 2022 
 

Usnesení R/527/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby, dle článku IV odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění 
dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek, na služby „Provádění zimní údržby chodníků nezařazených do 
plánu zimní údržby na území Městského obvodu Pardubice III v části Slovany v  období leden - duben 2022“ 
dle situačního výkresu, který je přílohou tohoto usnesení, Davidovi Hurtovi, osobě fyzické podnikající, se 
sídlem Jiránkova 2294, 530 02, Pardubice – Zelené Předměstí, IČ 69126216, za celkovou maximální cenu 
40 000 Kč vč. DPH 21% s tím, že maximální jednotkové ceny zimní údržby chodníků nezahrnutých do „Plánu 
zimní údržby“ v lokalitě Slovany budou: 

- za jednu odpracovanou hodinu při provedení prohrnutí chodníků 666,50 Kč vč. DPH 21 %; 
- za jednu odpracovanou hodinu při provedení posypu (při náledí) 786,50 Kč vč. DPH 21 %. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vytvoření pracovního místa v rámci  

„Operačního programu Zaměstnanosti“ v roce 2022-23 
 

Usnesení R/528/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí   

s vytvořením pracovního místa v rámci „Operačního programu Zaměstnanosti“ v roce rok 2022-23 v počtu 1 
zaměstnanec a uzavření dohody s Úřadem práce Pardubice na tento účel. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Usnesení R/529/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a 

bere na vědomí  

výroční zprávu o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k žádosti o zvláštní užívání místní komunikace – chodníku pro umístění reklamního poutače 

 
Usnesení R/530/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III se zvláštním užíváním místní komunikace – chodníku pro umístění reklamního 
poutače o rozměru 1m šířka x 1m délka x 2m výška s propagací politické strany ODS ve volbách do 
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zastupitelstev obcí 2022, v ulici Lidmily Malé před čp. 656 (zdravotním střediskem) pro žadatele Matěje 
Slanaře, osobu fyzickou podnikající, se sídlem 5. května 390, 530 03, Pardubice – Nemošice, IČ 88601421 
v termínu od 10. 9. 2022 do 9. 10. 2022. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření k žádosti Povodí Labe, státního podniku o využití předkupního práva k pozemku parc. č. 2779/2  

o výměře 3 m2 v katastrálním území Pardubice 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat      (rozprava: 2; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s využitím předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, které je 
vloženo v katastru nemovitostí u části pozemku parc. č. 2779/2 o výměře 3 m2 (dle geometrického plánu č. 
9189-112/2019 p.p.č. 2779/24) v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví  České republiky s právem hospodařit 
s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, ve prospěch statutárního města Pardubice, IČO 00274046, se sídlem 
Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Jana Zajíce před čp. 861 

 
Usnesení R/531/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, 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 Jana Zajíce, před bytovým domem čp. 860 - 864, konkrétně před čp. 861 (dle situačního 
výkresu) pro J. S.*, trvale bytem …*, …*, datum narození …* (…*), v termínu od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2024. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Jana Zajíce před čp. 860 

 
Usnesení R/532/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, v ulici Jana Zajíce na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 860–864, konkrétně 
před čp. 860 pro R. S.*, trvale bytem …*, …*, datum narození …* (…*) v termínu od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2023. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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


