
 

 

5.jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 25.3.2019 

 

 

U S N E S E N Í 
z 5. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 25. března 2019 od 15:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Kožíšek, Pavel Vojtěch, Ing. Alena Suková, Mgr. Jiřina Klírová, 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 
 

Omluveni:    
_____________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Zadání realizace veřejné zakázky „Rozšíření dětského hřiště v ulici Luďka Matury (mezi MŠ Sluníčko a 

bytovým domem čp. 633 – 637 v ul. Jana Zajíce)“ 

Usnesení R/60/2019                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) zadání a realizaci veřejné zakázky „Rozšíření dětského hřiště v ulici Luďka Matury (mezi MŠ Sluníčko a 
bytovým domem čp. 633 – 637 v ul. Jana Zajíce)“ na pozemku parc. č. 409/84 v k.ú. Studánka 
v rozsahu dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení, 

b) odlišný postup, a to přímé zadání veřejné zakázky uvedené v bodu a) tohoto usnesení společnosti 
Kulant cz s.r.o, se sídlem Plemenářský podnik 425, 530 03 Pardubice - Nemošice, IČ: 25293494 
spočívající v osazení nových herních prvků a sportovního zařízení v souladu s přílohou č. 1 a č. 2 
tohoto usnesení, za celkovou nabídkovou cenu 265 700 Kč bez DPH, tj. 321 497 Kč včetně DPH 21 %, 

c) smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky uvedené v bodu b) tohoto usnesení.  

2. ukládá  

uzavřít smlouvu o dílo uvedenou v bodu 1. písm. c) tohoto usnesení; 
Zodpovídá: Ing. Vacinová 
Termín: duben 2019 

________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k žádosti Stavebního bytového družstva Družba Pardubice o výpůjčku části pozemku parc. č.  

409/81 o výměře 33 m2 v k.ú. Studánka a k následnému odkoupení vybudovaných chodníků do vlastnictví 
statutárního města Pardubice 

 
Usnesení R/61/2019                                               (rozprava: 3; hlasování: pro 5 -, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s výpůjčkou části pozemku parc. č. 409/81 o výměře 33 m2 v katastrálním území Studánka společnosti 
Stavební bytové družstvo Družba Pardubice, IČO 00044997, se sídlem Jiřího Potůčka 259, Trnová, 530 09 
Pardubice za účelem stavby 4 přístupových chodníků pro bezbariérový vstup do bytových domů čp. 810, 
812, 814, 816 v ulici Luďka Matury; 

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat                                          (rozprava: 4; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 

b) s odkoupením vybudovaných chodníků na části pozemku parc. č. 409/81 o výměře 33 m2 v katastrálním 
území Studánka do vlastnictví Statutárního města Pardubice, po kolaudaci, za kupní cenu ve výši 1 000 Kč; 



 

 

5.jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 25.3.2019 

 

Důvod: Chodníky budou sloužit pouze pro potřeby dotčených domů, není důvod je převést na město 
               s povinností se o ně starat. Navrhujeme městu, aby dotčené pozemky žadateli odprodalo. 
________________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Vyjádření k nabídce H. F.*, Bc. M. B.*, I. S.*, P. S.*, J. S.* o odkoupení pozemku parc. č. 849/3 v 

katastrálním území Pardubice  

Usnesení R/62/2019                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí  

s odkoupením pozemku parc. č. 849/3 o výměře 550 m2 v katastrálním území Pardubice z vlastnictví H. 
F.*, nar. …*, trvale bytem …*, Bc. M. B.*, nar. …*, trvale bytem …*, I. S.*, nar. …*, trvale bytem …*, P. S.*, 
nar. …*, trvale bytem …*, J. S.*, nar. …*, trvale bytem …* do vlastnictví statutárního města Pardubice, 
IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, 

2. doporučuje 

před převodem vlastnických práv vyřešit zrušení zástavního práva dohodou s exekutorem a věřiteli 
v rámci převodu vlastnických práv.  
 

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

 

4. 
Žádost o udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

městského obvodu Pardubice III  

Usnesení R/63/2019                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

udílí výjimku 

ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství při akci „Slet čarodějnic“ pořádné 
Městským obvodem Pardubice III ve spolupráci s panem Radkem Novákem dne 30.4.2019 od 17:00 do 24:00 
h na veřejném prostranství před základní školou Dubina. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Změna „Pravidel rady MO Pardubice III o podpoře aktivit senior klubů“ 

Usnesení R/64/2019                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

schvaluje 

změnu Pravidel rady MO Pardubice III o podpoře aktivit senior klubů dle přílohy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

6. 

Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 28. 2. 2019 

Usnesení R/65/2019                                                (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 28. 2. 2019. 
_________________________________________________________________________________________ 
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7. 
Informativní zpráva - účast členů kulturní a sportovní komise RMO na kulturních akcích 

 
Usnesení R/66/2019                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

bere na vědomí 

informativní zprávu o účasti členů kulturní a sportovní komise RMO na kulturních akcích. 
________________________________________________________________________________________ 

8.  
Vyjádření k návrhu trasy telekomunikačních kabelů stavby „VOD8C PA PAHUS OK“ na parc. č. 1290/9, 

1290/10, 1290/19, 1290/7, 1290/5 a 1290/1 v katastrálním území Pardubice 
 

Usnesení R/67/2019                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s návrhem trasy telekomunikačního kabelu stavby „VOD8C PA PAHUS OK“ na parc. č. 1290/9, 1290/10, 
1290/19, 1290/7, 1290/5 a 1290/1 v katastrální území Pardubice v ulici Husova tak, jak je uvedeno v 
katastrálním situačním výkresu č. C1, který je součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
zpracované v únoru 2019 společností ZLINPROJEKT a.s., se sídlem Zlín – Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ 76 
302, IČ 255 19 662 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

9.  
Vyjádření k návrhu trasy telekomunikačních kabelů stavby „VOD8C E PAPOZ OK“ na parc. č. 78/1, 106, 381, 

350 v katastrální území Studánka 

Usnesení R/68/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí 

s návrhem trasy telekomunikačního kabelu stavby „VOD8C E PAPOZ OK“ na parc. č. 78/1, 106, 381, 350 
v katastrální území Studánka v ulici Pod Lipami tak, jak je uvedeno v katastrálním situačním výkresu č. C1, 
který je součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí zpracované v únoru 2019 společností 
ZLINPROJEKT a.s., se sídlem Zlín – Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ 76 302, IČ 255 19 662 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

10.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „JP KONTAKT DAŠICKÁ PARDUBICE“  

Usnesení R/69/2019                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se stavební akcí „JP KONTAKT DAŠICKÁ PARDUBICE“ dle katastrálního situačního výkresu C.2 z projektové 
dokumentace pro společné územní a stavební řízení, zpracované v měsíci září 2018 společností O DŮM DÁL - 
architekti s r.o., se sídlem Cejl 538/93, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 044 59 890 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
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11.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Úprava RD čp. 208, Dašická“  

 
Usnesení R/70/2019                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s navrženou projektovou dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení stavby „Úprava RD čp. 208, Dašická“ 
dle situace zastavovací a koordinační C.3, která je součástí projektové dokumentace zpracované v říjnu 2018 
společností Družstvo Stavoprojekt, se sídlem Prodloužená 264, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČ 252 93 257 
s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

12.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „RD ZAHRÁDKA - REKONSTRUKCE“  

 
Usnesení R/71/2019      (rozprava: 3; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s navrženou projektovou dokumentací pro společné povolení stavby „RD ZAHRÁDKA - REKONSTRUKCE“ dle 
koordinačního situačního výkresu C.3, který je součástí projektové dokumentace zpracované v lednu 2019 
společností PD Servis Pardubice s.r.o., se sídlem Žižkova 321, Svítkov, 530 06 Pardubice, IČ 465 09 160 
s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

13. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „REK RD STUDÁNKA, OBEC PARDUBICE KÚ STUDÁNKA, Na 

Hrázi čp. 435“   

Usnesení R/72/2019      (rozprava: 3; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí 

s navrženou projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení stavby „REK RD STUDÁNKA, OBEC PARDUBICE 
KÚ STUDÁNKA, Na Hrázi čp. 435“ dle koordinační situace č. výkresu C.02, která je součástí projektové 
dokumentace zpracované v únoru 2019 Ing. V. M.*, autorizovaným inženýrem, č. autorizace …*, se sídlem …*, 
IČ 11031468 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 

14. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rodinný dům DUAL 1720“ na pozemku parc. č. 424/50 

v katastrálním území Studánka 

Usnesení R/73/2019      (rozprava: 1; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí 

a) s navrženou projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby „Rodinný dům DUAL 1720“ na pozemku 
parc. č. 424/50 v k. ú. Studánka dle koordinační situace – umístění stavby č. výkresu C, který jsou součástí 
projektové dokumentace zpracované v březnu 2019 společností A – PROJEKT Pardubice s.r.o., se sídlem 
Jiráskova 1275, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 259 41 551 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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b) s připojením sousední nemovitosti parc. č. 424/50 v k. ú. Studánka zřízením sjezdu na veřejně přístupnou 
účelovou komunikaci na pozemku parc. č. 447/1 v k. ú. Studánka v ulici Na Babce pro stavbu „Rodinný 
dům DUAL 1720“ dle koordinační situace – umístění stavby č. výkresu C, který jsou součástí projektové 
dokumentace zpracované v březnu 2019 společností A – PROJEKT Pardubice s.r.o., se sídlem Jiráskova 
1275, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 259 41 551. 

_________________________________________________________________________________________ 

15. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Doplňkové stavby: bazén, krytá nádrž pro zazimování ryb, 

sklad zahradního nábytku, garáž s hobby dílnou“  

Usnesení R/74/2019      (rozprava: 2; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí 

s navrženou projektovou dokumentací pro dodatečné povolení stavby „Doplňkové stavby: bazén, krytá nádrž 
pro zazimování ryb, sklad zahradního nábytku, garáž s hobby dílnou“ dle situačního zákresu objektů C.1, který 
je součástí projektové dokumentace zpracované v říjnu 2018 J. D.*, se sídlem …*, IČ 02514303 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 

16. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Oplocení vězeňské Haly č. 45“  

 
Usnesení R/75/2019      (rozprava: 3; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s navrženou projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí stavby „Oplocení vězeňské Haly č. 45“ dle 
koordinační situace č. C.3, který je součástí projektové dokumentace zpracované v únoru 2019 společností PD 
Servis Pardubice s.r.o., se sídlem Žižkova 321, Svítkov, 530 06 Pardubice, IČ 465 09 160 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

17. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku v ulici Bartoňova za čp. 842-845, Pardubice“.  

 

Usnesení R/76/2019      (rozprava: 2; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava chodníku v ulici 
Bartoňova za čp. 842-845, Pardubice“ společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 
Pardubice, IČ 25262572 za celkovou cenu 537 067,70 Kč bez DPH, tj. 649 852 Kč včetně DPH 21 %, 
v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění a dle čl. V. 
Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 4 Zadávací řád veřejných zakázek 

2. ukládá 

uzavřít smlouvu o dílo č. K - MO III 02/2019 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „Oprava chodníku v ulici Bartoňova za čp. 842-845, Pardubice“. Smlouva 
včetně přílohy je nedílnou součástí tohoto usnesení.   

Termín: březen 2019 
Zodpovídá: Ing. Vacinová 

________________________________________________________________________________________ 
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18. 
Členství Ing. Ireny Štěpánkové ve Sdružení tajemníků měst a obcí 

 

Usnesení R/77/2019      (rozprava: 1; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

členství Ing. Ireny Štěpánkové, od 1. 4. 2019 tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice III, ve Sdružení 
tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., IČ 601 26 361, se sídlem Praha, za účelem odborného rozvoje 
tajemnice úřadu městského obvodu ve prospěch městského obvodu, a s úhradou pravidelného ročního 
členského příspěvku za členství v tomto sdružení z rozpočtu městského obvodu. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
19. 

Vyjádření k žádosti o zvláštní užívání místní komunikace – chodníku pro umístění reklamního poutače 
v obchodním centru Dubina  

 
Zpráva byla stažena z jednání a uloženo projednat s OMI MmP, zda umístění reklamy je v souladu se 
Zásadami, event. usnesením RmP. Poté předložit na příštím jednání RMO k projednání.  
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Zpracovala:      Jana Heřmanová   (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


