
 

 

4.jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 25.2.2019 

 

 

U S N E S E N Í 
z 4. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 25. února 2019 od 16:00 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. 
Vyvěšení tibetské vlajky 

 
Usnesení R/38/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e 

vyvěšení tibetské vlajky v rámci mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet dne 10. března 2019 na budově Úřadu 
městského obvodu Pardubice III. 
________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Informativní zpráva o inventarizaci majetku a závazků Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2018  

 
Usnesení R/39/2019                                                (rozprava: -; hlasování: pro -5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o inventarizaci majetku Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2018. 
________________________________________________________________________________________ 

 

3. 
1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2019 

  
Usnesení R/40/2019                                                (rozprava:3; hlasování: pro 5, 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 2019 v celkové výši rozpočtu 
46.255 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 1/2019, 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 2019 v celkové 
výši rozpočtu 767 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 
2/2019, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 a 1. změnu rozpočtu sociálního 
fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 na nejbližším jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice III ke schválení. 

      Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 2/2019 

_________________________________________________________________________________________ 
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4. 
Poskytování dotací z „Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu MO Pardubice III“ pro rok 2019 
 
Usnesení R/41/2019                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

poskytnutí dotací z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice III“ pro rok 2019 
v celkové výši 195.300,- Kč dle žádostí tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

2. ukládá  

uzavřít smlouvy o poskytnutí schválených dotací s příslušnými subjekty. 
Z: Ing. Irena Štěpánková 

T: duben 2019 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Podpora aktivit senior klubů MO Pardubice III pro rok 2019 

 
Usnesení R/42/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

poskytnutí věcných darů senior klubům MO Pardubice III v roce 2019 dle „Pravidel Rady městského 
obvodu Pardubice III o podpoře aktivit senior klubů“ v následující výši: 

• klub seniorů č. 11 zastoupený p. E. Ť.* v celkové hodnotě 33.500,- Kč, 

• klub seniorů č. 16 zastoupený p. D. K.* v celkové hodnotě 27.000,- Kč, 

• klub seniorů č. 20 zastoupený p. R. S.* v celkové hodnotě 53.500,- Kč, 

2. ukládá  

vést řádnou evidenci a příslušnou administrativu dle ustanovení „Pravidel Rady městského obvodu 
Pardubice III o podpoře aktivit senior klubů“ při poskytování věcných darů senior klubům. 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 2019 

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

6. 
Kulturní akce Městského obvodu Pardubice III pro rok 2019  

 
Usnesení R/43/2019                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

kulturní akce Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 

„Masopustní tancovačka“ (termín 9. 2. 2019), „Dopravní soutěž pro děti“ (termín 24. 4. 2019), „Slet 
čarodějnic“ (termín 30. 4. 2019), „koncert ke dni matek – Josef Sochor“ (termín 3. 5. 2019), „Dětský den“ 
(termín 3. 6. 2019), „Studánecké posvícení“ (termín 1. 9. 2019), „Odpoledne pro seniory“ (11. 9. 2019), 

„sv. Václav – vítání podzimu“ (termín září 2019), „Drakiáda“ (13. 10. 2019), „Strašidelná stezka“ (listopad 
2019), „Vánoční zpívání“ (termín 23. 12. 2019), „PC pro seniory“ (jarní a podzimní kursy), „Farmářské 
trhy“ (každou sobotu po celý rok 2019), „Letní kino“ (každý čtvrtek červenec a srpen 2019), „Opékání 
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buřtů“ (červen – září 2019, střídavě na Dubině a Na Drážce). Případné další akce mohou být schváleny. 
Akce budou připraveny ve spolupráci s panem Radkem Novákem (OSVČ) a místními základními školami.  

2. ukládá 

zpracovat přehled účasti členů komise na jednotlivých kulturních akcí MO Pardubice III pro sledování 
návštěvnosti jednotlivých akcí. 

          Z: Pavlína Černíková 
                                                                                                                                             T: 25.3.2019 

________________________________________________________________________________________ 

7. 
Vyjádření k umístění reklamních bannerů – kulturní akce městského obvodu 

 
Usnesení R/44/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí  

za Městský obvod Pardubice III s umístěním 2 ks reklamních bannerů na zábradlí ochozové rampy 
v Pardubicích, v ulici Jana Zajíce 983 u Úřadu městského obvodu (situace umístění bannerů je součástí 
usnesení).  
________________________________________________________________________________________ 

8.  
Současná činnost DDM Beta – KD Dubina 

 

Usnesení R/45/2019                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

vyjádření komise pro kulturu a sport Rady MO Pardubice III. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

9.  
Jmenování vedoucího úřadu/tajemníka - Informativní zpráva 

  
Usnesení R/46/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

bere na vědomí 

jmenování do funkce tajemníka Úřadu městského obvodu Pardubice III paní Ing. Irenu Štěpánkovou, 
dosavadní vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí s účinností od 1. 4. 2019. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

10.  
Zadání realizace veřejné zakázky „Umístění nových herních prvků v oplocené ploše Centrum volného času 

Dubina – Pardubice“ za domem čp. 835-839 v ulici Bartoňova  
 
Usnesení R/47/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) zadání a realizaci veřejné zakázky „Umístění nových herních prvků v oplocené ploše Centrum volného 
času Dubina – Pardubice“ za bytovým domem čp. 835 - 839 v ulici Bartoňova na pozemcích parc. č. 
409/44, 409/131 a 409/115 v k.ú. Studánka v rozsahu dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení;  
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b) v souladu s článkem III. odst. 3 vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 4 - Zadávací řád 
veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III schvaluje 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 
v přemístění stávajících herních prvků v souladu s přílohou č. 1 a č. 2 tohoto usnesení  
za celkovou nabídkovou cenu 138 470 Kč bez DPH, tj. 167 549 Kč včetně DPH 21 %; 

c) smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky uvedené v bodu b) tohoto usnesení se společností  
Kulant cz s.r.o, se sídlem Plemenářský podnik 425, 530 03 Pardubice – Nemošice, IČ: 25293494, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení; 

2. ukládá  

uzavřít smlouvu o dílo uvedenou v bodu 1. písm. c) tohoto usnesení; 

Zodpovídá: Ing. Vacinová 
Termín: březen 2019 

_______________________________________________________________________________________ 
 

11.  
Smlouva o dílo č. AG - MO III 02/2019 – Seč trávníků na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2019 

  
Usnesení R/48/2019                                                (rozprava: -; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) přímé zadání prací spočívajících v údržbě travnatých ploch na území Městského obvodu Pardubice III 
v rozsahu daném smlouvou uvedenou v bodě b) tohoto usnesení společnosti Služby města Pardubic 
a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 v souladu s článkem V. Vnitřní směrnice č. 9/2011 
ve znění dodatku č. 4 - Zadávací řád veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III za celkovou 
cenu 1 465 266,77 Kč bez DPH, tj. 1 772 973,00 Kč včetně DPH 21 %,  

b) smlouvu o dílo č. AG-MO III 02/2019 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 
530 02 Pardubice, IČ 25262572, jejímž předmětem je údržba travnatých ploch na území Městského 
obvodu Pardubice III v rozsahu daném smlouvou v kalendářním roce 2019, a to na dobu určitou od 
15. 3. 2019 do 31. 12. 2019. 

2. ukládá 

uzavřít smlouvu o dílo č. AG-MO III 02/2019 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572, uvedenou v bodě 1. b). Smlouva včetně příloh je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.   

 Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                                                                                                Termín: březen 2019 

_________________________________________________________________________________________ 

12.  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. O – MO III 01/2018  

 
Usnesení R/49/2019      (rozprava: 2; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. O – MO III 01/2019 se společností Služby města 
Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572, kterým se navyšuje cena za obsluhu 
speciálních košů na psí exkrementy o 15 000 Kč bez DPH, tj. 17 250 Kč včetně DPH 15 %. Dodatek č. 1 smlouvy 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
Termín: březen 2019 

_________________________________________________________________________________________ 
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13. 
Vyjádření ke stavbě „I/36 Sezemice - obchvat“ v rámci posuzování vlivů na životní prostředí  

 
Usnesení R/50/2019      (rozprava: -; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí  

se záměrem „I/36 Sezemice – obchvat“ v rozsahu oznámení kód PAK830 dostupné na stránkách Ministerstva 
životního prostředí a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 
________________________________________________________________________________________ 

14. 
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky v ulici Na Drážce před čp. 1810 

 
Usnesení R/51/2019      (rozprava: 2; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí 

se zvláštním užíváním místní komunikace chodníku pro umístění a provozování letní předzahrádky 
v Pardubicích, v ulici Na Drážce, před barem JOLLY JOKERS čp. 1810, pro společnost CASCO 21 s. r. o., se 
sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČ 283 74 762 v termínu od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019 za dodržení 
následujících podmínek: 
1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr 40 m2  
2. Bude zachována volná průchozí šířka chodníku min. 2,30 m. Restaurační předzahrádka bude umístěna 

pouze na ploše dle situačního výkresu.  
3. Hudební a jiný zvukový doprovod nebude během celé provozní denní doby předzahrádky rušit obyvatele 

okolních domů a bude ukončen do 21.00 hod., 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. 

5. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní 
předzahrádky. 

_________________________________________________________________________________________ 

15. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Snížení energetické náročnosti bytového domu Erno Košťála 

967, 968, 969, Pardubice“  
 

Usnesení R/52/2019      (rozprava: -; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí 

se stavební akcí „Snížení energetické náročnosti bytového domu Erno Košťála 967, 968, 969, Pardubice“ dle 
výkresu situace POV č. C3 z projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracované v měsíci srpnu 2018 
společností Projekce Vrbický s r.o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka 24, 534 01 Holice, IČ 040 85 086 s tím, že 
budou dodrženy následující podmínky: 
1. při realizaci prací nebudou káceny dřeviny umístěné kolem bytového domu; 
2. nedojde k poškození dřevin umístění kolem bytového domu; 
3. dřeviny budou upraveny odborným řezem v městským obvodem předem odsouhlaseném rozsahu  
4. budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
Situační výkresy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
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16. 

Vyjádření k návrhu trasy telekomunikačních kabelů stavby „VOD8C PA PANDR OK“ na pozemku parc. č. 
851/12 v katastrální území Pardubice 

 
Usnesení R/53/2019      (rozprava: 1; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

Souhlasí 

s návrhem trasy telekomunikačního kabelu stavby „VOD8C PA PANDR OK“ na pozemku parc. č. 851/12 

v katastrální území Pardubice v ulici Na Drážce tak, jak je uvedeno v katastrálním situačním výkresu č. C1, 

který je součástí projektové dokumentace k provedení stavby zpracované v lednu 2019 společností 
ZLINPROJEKT a.s., se sídlem Zlín – Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ 76 302, IČ 255 19 662 s tím, že budou 
dodrženy následující podmínky: 

1. trasa výkopů povede přesně dle situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení;  
2. budou dodrženy vzdálenosti pat kmenů dotčených dřevin od hrany výkopu uvedené v situačním výkrese;  
3.  budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
_________________________________________________________________________________________ 

17. 
Vyjádření k žádosti N. D. D.* o pronájem nebytových prostor  

v čp. 1585 v ulici Na Drážce 
 

Usnesení R/54/2019      (rozprava: 1; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem nebytového prostoru o výměře 94 m2 v 1. nadzemním podlaží v objektu čp. 1585 v ulici Na 
Drážce na pozemku stav. parcely č. 7115/2 v katastrálním území Pardubice N. D. D.*, IČ 078 13 708, se sídlem 
…* pro účel nájmu  - nehtové studio.  
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
________________________________________________________________________________________ 

18. 
Vyjádření ke stavební akci „Pce, K Pardubičkám p.č. 454/4 - knn“ 

 

Usnesení R/55/2019      (rozprava: 2; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se stavební akcí „Pce, K Pardubičkám p.č. 454/4 - knn“ tak, jak je uvedeno v koordinační situaci stavby č. C.3, 
z projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu, zpracované v měsíci únoru 2019 společností SB 
projekt s.r.o., se sídlem Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ 277 67 442, za dodržení podmínky, že po 
dokončení stavebních prací bude provedena pokládka nového krytu chodníku v celé jeho šíři a délce výkopů 
na náklady investora.  
Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
19. 

Vyjádření k PD Rodinný dům DUAL 1720 – J. O.* 

Zpráva byla stažena z jednání pro nedodání potřebných dokladů od žadatele. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_____________________________________________________________________________________ 
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20. 
Obecný statut a jednací řád komisí Rady Městského obvodu Pardubice III  

 
Usnesení R/56/2019      (rozprava: 3; hlasování: pro 4,  proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

Obecný statut a jednací řád komisí Rady městského obvodu Pardubice III. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
21. 

Vyjádření k žádosti Ing. E. J.*, MBA, o změnu nájemce části pozemku parc. č. 409/31 v k.ú. Studánka 

Usnesení R/57/2019      (rozprava: 1; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí  

se změnou nájemce části pozemku parc. č. 409/31 o výměře 35 m2 v k. ú. Studánka z A. P.*, nar. …*, trvale 
bytem …* na Ing. E. J.*, MBA, nar. …*, trvale bytem …* za účelem umístění a provozování stánku s prodejem 
textilu. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
________________________________________________________________________________________ 

 
22. 

Návrh programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III  pro období 2019 – 2022 – oblasti doprava a 
životní prostředí – informativní zpráva 

 
Usnesení R/58/2019      (rozprava: 5; hlasování: pro -,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. bere na vědomí 

návrh Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2019 – 2022 – oblasti doprava a 
životní prostředí dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá 

dopracovat další oblasti Programu rozvoje: Bezpečnost, Volnočasové aktivity a Informovanost občanů a 
předložit Program rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2019 – 2022 na jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: vedoucí odborů 
T: duben 2019 

 

23. 

DISKUSE 

 
Usnesení R/59/2019                      (rozprava: 2 hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 



 

 

4.jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 25.2.2019 

 

pověřuje  

místostarostu pana Pavla Kožíška k organizaci a zajišťování projektu Cyklostezka Dašická – Černá za Bory a 
jednání s vedením města a majiteli pozemků na této trase. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
  

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


