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U S N E S E N Í 
z 9. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 22. července 2019 od 15:00 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Kožíšek, tajemník ÚMO Pardubice III  
Ing. Irena Štěpánková 
 

Omluveni:  Pavel Vojtěch, Ing. Alena Suková  
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III  

za první polovinu roku 2019 
 

Usnesení R/123/2019                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí   

rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2019, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části,  

2. ukládá  

předložit rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2019 na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: září 2019 

_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Přestavba – přístavba a nástavba stávajícího rodinného domu 

čp. 52, se začleněním fragmentů původního rodinného domu čp. 214“ 
 
Usnesení R/124/2019                                               (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro společné povolení – dodatečné 
povolení stavby „Přestavba – přístavba a nástavba stávajícího rodinného domu čp. 52, se začleněním 
fragmentů původního rodinného domu čp. 214“ dle situace stavby D.1.2., která je součástí projektové 
dokumentace zpracované v květnu 2019 Ing. Pavlem Folbergerem, se sídlem Lonkova 485,  530 09 Pardubice - 
Polabiny, IČ 61190098 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Lidmily Malé z boční strany čp. 817 

 

Usnesení R/125/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, v ulici Lidmily Malé na stávajícím parkovišti z boční strany bytového domu čp. 817, pro J. D.* 
zastoupeného na základě plné moci B. D.* v termínu od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2020, za podmínky, že realizaci 
vodorovného i svislého dopravního značení pro povolené parkovací místo a následné odstranění dopravního 
značení po ukončení povolení si zajistí žadatel o povolení na vlastní náklady u odborné společnosti zajišťující 
dopravní značení. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 

4. 
Vyjádření k žádosti P. a I. A.* o prodej části pozemku parc. č. 857/18 o výměře  cca 300 m2 nebo 380 m2 v 

katastrálním území Pardubice 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat                    (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 3, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí 

a) s prodejem části pozemku parc. č. 857/18 o výměře 300 m2 v katastrálním území Pardubice ve 
vlastnictví Statutárního města Pardubice do vlastnictví P. A.* a I. A.* za účelem výstavby rodinného 
domu;  

b) s prodejem části pozemku parc. č. 857/18 o výměře 380 m2 v katastrálním území Pardubice ve 
vlastnictví Statutárního města Pardubice do vlastnictví P. A.* a I. A.* za účelem výstavby rodinného 
domu.  
 

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

5. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava 

chodníku v ulici Na Drážce před čp. 1555 - 1557, Pardubice“ 
 
Usnesení R/126/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje  

dle čl. IV. odst. 2 písm. p) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku v ulici Na Drážce před čp. 1555 - 1557, 
Pardubice“ společnosti BAUSET CZ, a.s., se sídlem Nemošická 1495, 530 02 Pardubice,  
IČ: 63217139 za nabídkovou cenu 769 885,81 Kč bez DPH, tj. 931 561,83 Kč včetně DPH 21 %; 
 

2. ukládá 

uzavřít dle čl. IV. odst. 2 písm. q) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek se společností společnosti BAUSET CZ, a.s., se sídlem Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČ: 
63217139 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku v ulici Na Drážce 
před čp. 1555 - 1557, Pardubice“. Smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                   Termín: srpen 2019 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření ke změně účelu užívání stavby ze skladových prostor na prodejní prostory – domácí potřeby 

v objektu čp. 982 v ulici Jana Zajíce 

 
Zpráva byla stažena, neboť žadatel dne 22. 7. 2019 vzal svou žádost zpět.   
_________________________________________________________________________________________ 
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7. 
Konání workshopové akce a instalace zařízení  

na území Městského obvodu Pardubice III spolkem Offcity a Pěstuj prostor  
 
Usnesení R/127/2019                                             (rozprava: 4; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí  

s konáním workshopové akce na území Městského obvodu Pardubice III,  

pověřuje  

Ing. Irenu Štěpánkovou, tajemníka Úřadu městského obvodu Pardubice III k jednání za Statutární město 
Pardubice - Městský obvod Pardubice III v dané věci, která bude po pardubickém spolku Offcity požadovat 
doplnění informací a fotodokumentaci z podobných proběhlých akcí a domluví samostatný termín, kdy by 
tato akce mohla být realizována. 
_________________________________________________________________________________________ 

8.  
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

„Obnova stromořadí mezi cyklostezkou za čp. 810 - 816 v ul. L. Matury a komunikací pro pěší před 
objektem čp. 656 v ul. Lidmily Malé (zdravotní středisko)“  

 
Usnesení R/128/2019                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje  

a)  zadání a realizaci veřejné zakázky na služby s názvem „Obnova stromořadí mezi cyklostezkou  
za čp. 810 - 816 v ul. L. Matury a komunikací pro pěší před objektem čp. 656 v ul. Lidmily Malé (zdravotní 
středisko)“ na pozemku parcela číslo 409/79 v katastrálním území Studánka v rozsahu dokumentace 
zpracované v prosinci 2018 Ing. Renatou Mlejnkovou, se sídlem Erno Košťála 971, 530 12 Pardubice, IČ: 
40178218 spočívající v provedení terénních úprav, kácení 5 ks stávajících stromů, ve výsadbě 9 ks nových 
stromů a 405 ks okrasných trav včetně založení nových trávníků v daném zájmovém území; 

b)  v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění a 
v souladu s článkem V. vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek 
Městského obvodu Pardubice III, přímé zadání veřejné zakázky uvedené v bodu a) tohoto usnesení 
společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé Předměstí, IČ: 
25262572;  za celkovou cenu 250 732,75 Kč bez DPH, tj. 303 387 Kč včetně DPH 21 %;  

 
2. ukládá  

objednat realizaci veřejné zakázky uvedené v bodu a) tohoto usnesení u společnosti Služby města Pardubic 
a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé Předměstí, IČ: 25262572.  

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                   Termín: září 2019 

_________________________________________________________________________________________ 
 

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


