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U S N E S E N Í 
z 46. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 25. dubna 2022 od 17:00 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

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

1. 
Kontrola plnění usnesení KV RMO Pardubice III k 4. 4. 2022 

 
Usnesení R/562/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, 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 R/555/2022; R/556/2022; R/557/2022; R/559/2022; 
R/560/2022 

 
3) vyřadit z evidence - volební období 2018 – 2022 

usnesení č.: R/511/2021; R/512/2021; R/513/2021; R/525/2022; R/533/2022; 
R/537/2022; R/538/2022; R/543/2022 

_________________________________________________________________________________________ 

2. 
Kulturní akce Městského obvodu Pardubice III pro rok 2022 

 
Usnesení R/563/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

kulturní akce Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 

„Farmářské trhy“ - každou sobotu od 5. 3. 2022 do konce roku 2022, „Slet Čarodějnic“ 30. 4. 2022, „Koncert 
ke Dni matek – Josef Sochor“ 6. 5. 2022, „Dětský den“ 1. 6. 2022 „Opékání buřtů“ (červen – srpen 2022 – 2x 
Na Drážce a 3x na Dubině), „Pardubické letní kino na Dubině“ (každý čtvrtek červenec až srpen 2022), 

„Studánecké posvícení“ 4. 9. 2022, „sv. Václav – vítání podzimu“ (termín září 2022), „Strašidelná stezka“ 
(listopad 2022), „PC pro seniory“ (podzimní kurzy), „Vánoční zpívání“ (termín 23. 12. 2022). 

Akce budou připraveny ve spolupráci s panem Radkem Novákem (OSVČ) a místními základními školami, Letní 
kino na Dubině bude pořádáno samotným Městským obvodem Pardubice III.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Žádost o udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Městského 

obvodu Pardubice III 
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Usnesení R/564/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

udílí výjimku 

ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství při akci: 

a) „Slet čarodějnic“ pořádaný na veřejném prostranství před Základní školou Dubina dne  
30. 4. 2022 od 17:00 do 23:00 h; 

b)  „Opékání buřtů“ pořádané na veřejném prostranství před Základní školou Dubina dne  
24. 6. 2022; 29. 7. 2022 a 26. 8. 2022 a v ulici Na Drážce u restaurace Galanta dne 15. 7. 2022 a 12. 8. 
2022, a to vždy od 18:00 do 22:00 h; 

c) „Letní kino na Dubině“ pořádané na veřejném prostranství před Základní školou Dubina čtvrtky 
v měsících červenec a srpen 2022, a to vždy od 19:00 h do 24:00 h; 

d) „Studánecké posvícení“ pořádané na veřejném prostranství před Základní školou Dubina dne 4. 9. 
2022 od 13:00 do 18:00 h; 

e) „Vánoční zpívání“ pořádané na prostranství centrálního parku Dubina dne 23. 12. 2022  
od 17:00 do 21:00 h. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Poskytování dotací z „Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu MO Pardubice III“ pro rok 2022 
 

Usnesení R/565/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) poskytnutí dotací z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice III“ pro rok 2022 
v celkové výši 189.500,00 Kč dle žádostí tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

b) poskytnutí peněžitých dárkových poukázek – ocenění fair play žáků ZŠ v celkové hodnotě 10.000,00 
Kč. 

2. ukládá  

uzavřít smlouvy o poskytnutí schválených dotací s příslušnými subjekty. 

Z: Šotková Miriam 
T: květen 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Přichází Mgr. Jiřina Klírová v 17:05 hodin. Počet přítomných členů rady se mění na 5. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Podpora aktivit senior klubů MO Pardubice III pro rok 2022 

 
Usnesení R/566/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

poskytnutí věcných darů senior klubům MO Pardubice III v roce 2022 dle „Pravidel Rady městského obvodu 
Pardubice III o podpoře aktivit senior klubů“ v následující výši: 
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• klub seniorů č. 11 zastoupený p. E. Ť.* v celkové hodnotě 26.500,00 Kč, 

• klub seniorů č. 16 zastoupený p. V. P.* v celkové hodnotě 25.500,00 Kč, 

• klub seniorů č. 20 zastoupený p. A. B.* v celkové hodnotě 48.000,00 Kč, 

a vedení řádné evidence a příslušné administrativy dle ustanovení „Pravidel Rady městského obvodu 
Pardubice III o podpoře aktivit senior klubů“ při poskytování věcných darů senior klubům. 

Z: Šotková Miriam  
T: 2022 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 3. 2022 

 
Usnesení R/567/2022                                                (rozprava: 1; 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 31. 3. 2022. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

7. 
3. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 

 
Usnesení R/568/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje         

3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové výši rozpočtu  
78 636,4 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 4/2022, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. 

       Z: Miriam Šotková 
T: 4/2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála před čp. 976 

 
Usnesení R/569/2022                                                (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 Erno Košťála na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 974 – 979, konkrétně před 
čp. 976 (dle situačního výkresu) pro B. V.*, trvale bytem …, …*, datum narození …* (…*) v zastoupení 
opatrovníkem J. V.*, trvale bytem …, …*, datum narození …*, v termínu od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2024. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

 
9. 

Vyjádření k záměru na pozemku parc. č. 167/9 v katastrálním území Studánka 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat     (rozprava: 3; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženým záměrem L. C.*, trvale bytem …, …*, spočívajícím v rozšíření 
stávajícího vjezdu o jedno stání o ploše 18, 29 m2 vybudované na veřejném prostranství – zeleni, na pozemku 
parc. č. 167/9 v katastrálním území Studánka dle předložené koordinační situace C.03. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření k žádosti Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1568, Na Drážce, Pardubice 

 
Usnesení R/570/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou změnou místní úpravy provozu na stávajícím parkovišti v ulici 
Studánecká před obchodním centrem Galanta, spočívající ve vymezení čtyř parkovacích míst pro parkování 
vozidel od pondělí do pátku v době od 9 h. do 18 h., s parkovacím kotoučem na 30 min.  Návrh změny 
místní úpravy provozu navrhlo Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1568, Na Drážce, Pardubice, IČ 
288 14 991 

 
2. ukládá 

odboru dopravy a ŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III zajistit pro 4 parkovací místa na parkovišti 
v ulici Studánecká, u obchodního centra Galanta instalaci dopravního značení IP 13b (Parkoviště 
s parkovacím kotoučem) s dodatkovou tabulkou E 13 (s textem Po – Pá, 09 – 18 h, max. 30 min) u odboru 
dopravy Magistrátu města Pardubic včetně úhrady z rozpočtu města. 

 
Zodpovědná osoba: Ing. Monika Šimůnková 

Termín: květen/2022 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k akci „I/36 Sezemice obchvat, přeložka vodovodu“ 

 
Usnesení R/571/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s návrhem přeložky vodovodu akce „I/36 Sezemice obchvat, přeložka 
vodovodu“ tak, jak je uvedeno v katastrálním situačním výkresu č. C.2, který je součástí projektové 
dokumentace pro územní a stavební povolení zpracované v březnu 2022 společností Valbek, spol. s r.o., se 
sídlem Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3, IČ 48266230 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Vyjádření k projektu „Změna užívání části č.p. 990 Erno Košťála na smíšené zboží, Pardubice – Dubina“ 

 
Usnesení R/572/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženým projektem „Změna užívání části č.p. 990 Erno Košťála na smíšené 
zboží, Pardubice – Dubina tak, jak je uvedeno v situačním výkresu D.1.1.3 – Půdorys – nový stav, z projektové 
dokumentace pro stavební povolení, zpracované v březnu 2022 Ing. Arch. Milanem Vojtěchem, se sídlem 
Nerudova 77, 533 04 Sezemice s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Vyjádření k trase nového kabelového vedení NN akce „Pardubice, Hraniční, p. č. 49/1 knn“ 

 
Usnesení R/573/2022                                                (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 akce „Pardubice, Hraniční, p. č. 49/1 
knn“ tak jak je uvedeno v předloženém situační výkresu č. 02 - Celková situace, který je součástí projektové 
dokumentace k územnímu rozhodnutí zpracované v únoru 2022 společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., 
se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ 260 11 701 za dodržení těchto podmínek:   

• Po ukončení stavebních prací bude na všech dotčených místních komunikacích – chodnících provedeno 
přeložení zámkové dlažby v celé jejich šíři a délce výkopů na náklady investora. 

• Pokud zůstane po ukončení stavebních prací zbývající asfaltový kryt chodníku v šíři menší než 1 m, bude 
provedena pokládka nového krytu chodníku v celé jeho šíři a délce výkopů na náklady investora. 

• Podchod pod místními komunikacemi – vozovkami bude proveden protlakem. Výkopem lze provést 
umístění vedení pouze v řádně odůvodněném případě. 

• V případě, že dojde k poškození nebo k propadu vozovky nebo chodníku budou tyto komunikace uvedeny 
v předešlý stav. Všechny konstrukční vrstvy, vč. živičné vrstvy v příslušné síle, budou obnoveny. 
Odvodňovací linka bude uvedena v předešlý stav. V případě poničení obrub budou poškozené obruby 
vyměněny za nové. Živičný kryt bude zaříznut rovně. Dále požadujeme opravu dotčené komunikace ve 
větším rozsahu, než zabere samotná výkopová rýha tak, aby byla zachována původní podkladová vrstva za 
hranou výkopu 0,50 m z každé strany (u chodníku 0,30 m). Zásyp výkopu bude proveden novým 
nenamrzavým materiálem hutněným ve vrstvách po 25 cm. Zástupce vlastníka místní komunikace bude 
vyzván ke kontrole hutnění a to min. 3 dny předem. Spáry budou v brusné vrstvě ošetřeny modifikovanou 
zálivkou a zadrceny.  

• Ode dne převzetí dokončených stavebních prací zástupcem vlastníka místní komunikace (Městským 
obvodem Pardubice III) začíná běžet 60měsíční záruční lhůta. Pokud v průběhu záruční lhůty vzniknou 
vady (např. propad komunikace) bude zhotovitel vlastníkem dotčené místní komunikace vyzván k jejich 
odstranění.  

• Rozpojovací pilíře nebudou umístěny na místních komunikacích – chodnících.  

• Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
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14. 
Informativní zpráva – Novela obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 

 
Usnesení R/574/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 
13/2006, o veřejném pořádku, ve znění pozdějších změn vč. přílohy č. 9. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Dodatek č. 1 Knihovního řádu Knihovny Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/575/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a  

schvaluje 

dodatek č. 1 Knihovního řádu Knihovny městského obvodu Pardubice III tak, jak je uvedeno v příloze, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

16. 
Vyjádření k projednání záměru a základních principů prodeje části areálu Hůrka formou investorské soutěže 

(veřejné obchodní soutěže) v odborných komisích Rady města Pardubic 
 

Usnesení R/576/2022                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s projednáním záměru a základních principů prodeje části areálu Hůrka formou investorské soutěže (veřejné 
obchodní soutěže) v odborných komisích Rady města Pardubic (v Komisi pro pozemky a reklamu, v Komisi pro 
strategii a smart city, v Komisi pro urbanismus a architekturu, v Komisi pro bytové a nebytové prostory) dle 
usnesení č. RmP č. R/7274/2022 ze dne 24. 1. 2022. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

17. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pardubice“ 
 

Usnesení R/577/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
1. schvaluje  

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a 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 na 
stavební práce „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pardubice“ dodavateli Služby města 
Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, IČ: 26262572 za nabídkovou cenu 
1 395 033 Kč bez DPH, tj. 1 687 989,93 Kč včetně DPH 21 %; 
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2. ukládá 

uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, 
IČ: 26262572 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Úpravy pro 
zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pardubice“. Smlouva o dílo č. K – MO III 03/2022 (0021462022) je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.        

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                   Termín: květen 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

18. 
Schválení zadání technického dozoru stavebníka a výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi při 

provádění stavby „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pardubice“ 
 

Usnesení R/578/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
1. schvaluje  

a) dle čl. IV, odst. 1 písm. a) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výkon inženýrské činnosti – technického dozoru 
stavebníka při realizaci stavby „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pardubice“ Liborovi 
Matouškovi, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 za nabídkovou cenu 
30 000 Kč bez DPH, tj. 36 300 Kč včetně DPH 21 %; 

b) dle čl. IV, odst. 1 písm. a) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi 
při realizaci stavby „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pardubice“ Liborovi Matouškovi, 
se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 za nabídkovou cenu 12 000 Kč bez 
DPH, tj. 14 520 Kč včetně DPH 21 %; 

 

2. ukládá 

a) uzavřít s Liborem Matouškem, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 
smlouvu příkazní č. P – K – MO III 03/2022 na výkon inženýrské činnosti – technického dozoru 
stavebníka při realizaci stavby „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pardubice“. Smlouva 
příkazní je nedílnou součástí tohoto usnesení; 

b) objednat u Libora Matouška, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 výkon 
činnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. 
Jana Zajíce, Pardubice“. Objednávka č. 2022/27/Va je nedílnou součástí tohoto usnesení; 

 

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                   Termín: květen 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

19. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybudování 

nových parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247, Pardubice“ 
 

Usnesení R/579/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
1. schvaluje  

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a dle čl. IV, odst. 2. písm. p) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve 
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znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce „Vybudování nových parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247, Pardubice“ dodavateli 
MIROS Pardubice a.s., se sídlem Hradecká 545, 533 52 Pardubice – Polabiny, IČ: 27523934 za nabídkovou 
cenu 1 536 809,10 Kč bez DPH, tj. 1 859 539,01 Kč včetně DPH 21 %; 

 

2. ukládá 

uzavřít se společnosti MIROS Pardubice a.s., se sídlem Hradecká 545, 533 52 Pardubice – Polabiny, IČ: 
27523934 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Vybudování 
nových parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247, Pardubice“. Smlouva o dílo č. K – MO III 
02/2022 je nedílnou součástí tohoto usnesení.        

 
  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 

                   Termín: květen 2022 
_________________________________________________________________________________________ 
 

20. 
Schválení zadání technického dozoru stavebníka a výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi při 
provádění stavby „Vybudování nových parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247, Pardubice“ 

 
Usnesení R/580/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
1. schvaluje  

a) dle čl. IV, odst. 1 písm. a) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výkon inženýrské činnosti – technického dozoru 
stavebníka při realizaci stavby „Vybudování nových parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 
1247, Pardubice“ Liborovi Matouškovi, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 
66812585 za nabídkovou cenu 36 000 Kč bez DPH, tj. 43 560 Kč včetně DPH 21 %; 

b) dle čl. IV, odst. 1 písm. a) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi 
při realizaci stavby „Vybudování nových parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247, 
Pardubice“ Liborovi Matouškovi, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 za 
nabídkovou cenu 15 000 Kč bez DPH, tj. 18 150 Kč včetně DPH 21 %; 

 

2. ukládá 
a) uzavřít s Liborem Matouškem, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 

smlouvu příkazní č. P – K – MO III 02/2022 na výkon inženýrské činnosti – technického dozoru 
stavebníka při realizaci stavby „Vybudování nových parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247, 
Pardubice“. Smlouva příkazní je nedílnou součástí tohoto usnesení; 

b) objednat u Libora Matouška, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 výkon 
činnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby „Vybudování nových parkovacích míst v ul. 
Na Okrouhlíku před čp. 1247, Pardubice“. Objednávka č. 2022/28/Va je nedílnou součástí tohoto 
usnesení; 

 
  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 

                   Termín: květen 2022 
_________________________________________________________________________________________ 

21. 
Vyjádření k žádosti společnosti Reklamní servis RS, spol. 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  
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souhlasí  

s poskytnutím slevy ve výši 30 % z plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích a stavbách města 
parc. č. 902/3, parc. č. 897/7 v katastrálním území Pardubice a parc. č. 409/26 v katastrálním území Studánka 
za období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 u smluv č. 143107521, č. 143107537 a č. 143107532 společnosti 
Reklamní servis RS, spol. s r.o., IČO 49287541, se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice -Staré Město, 530 
02 Pardubice. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

22. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. AG-MO III 2/2022 (0041102022) –  
Seč trávníků na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2022 

 
Usnesení R/581/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. AG-MO III 2/2022 (0041102022) - Seč trávníků na území Městského 
obvodu Pardubice III v roce 2022 uzavřené smluvními stranami dne 25. 3. 2022, jejíž předmětem je údržba 
travnatých ploch zařazených do pasportu veřejné zeleně na území Městského obvodu Pardubice III na 
pozemcích, které jsou majetkem Statutárního města Pardubice se společností Služby města Pardubic a.s., se 
sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572, kterým se mění výpočet proměnlivé ceny seče a tím se 
snižuje celková nejvýše přípustná smluvní cena za provádění předmětu Smlouvy, která se tímto stanovuje na 
1 930 388,20 Kč bez DPH, tj. 2 335 769,72 Kč včetně DPH ve výši 21 %. Dodatek č. 1 smlouvy je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

   Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
Termín: květen 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

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


