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U S N E S E N Í 
z 37. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 16. srpna 2021 od 14:00 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Alena Suková, Pavel Vojtěch, tajemník ÚMO Pardubice III  
         Ing. Irena Nimsová 

Omluveni:  Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Kožíšek 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Vyjádření k žádosti společnosti BARTH Reklamka a.s. o poskytnutí slevy z plateb  

za umístění reklamního zařízení 
 

Usnesení R/458/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. nemá připomínek  

za Městský obvod Pardubice III k poskytnutí slevy ve výši 30 % z plateb za umístění reklamních 
zařízení na pozemcích města za období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 u smluv č. 3107503, č. 3107566, 
č. 3107567, č. 3107568, č. 3107569 a č. 3107591 společnosti BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181, se 
sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice – Dubina, 
 

2. doporučuje 

přistupovat ke všem žadatelům o poskytnutí slevy stejným způsobem. 

_________________________________________________________________________________________ 

2. 
Vyjádření k podání žádosti o dotaci na projekt „Výsadba stromů na území Městského obvodu Pardubice III 

– sídliště Dubina“ 
 
Usnesení R/459/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

a) podání žádosti o dotaci prostřednictvím orgánů Statutárního města Pardubice na projekt „Výsadba stromů 
na území Městského obvodu Pardubice III – sídliště Dubina“ zpracovaný Ing. Renatou Mlejnkovou v dubnu 
2021, jež může dosáhnout 100 % celkových způsobilých výdajů z výzvy č. 4/2021 v rámci Národního 
programu Životní prostředí Státního fondu životního prostředí ČR. Celkové předpokládané náklady 
projektu jsou odhadnuty na částku 212 500 Kč, 

b) realizaci a financování projektu „Výsadba stromů na území Městského obvodu Pardubice III – sídliště 
Dubina“ prostřednictvím rozpočtu Městského obvodu Pardubice III.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy RD čp. 452 s přístavbou na poz. p. č. 444  

a 320/17 v k. ú. Studánka“ 
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Usnesení R/460/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Stavební úpravy RD čp. 452 
s přístavbou na poz. p. č. 444 a 320/17 v k. ú. Studánka“ dle Celkového situačního výkresu č. C.2, který je 
součástí projektové dokumentace pro ohlášení stavby, zpracované v květnu 2021 Ing. Davidem Karbulkou, 
534 01, Jaroslav 34, IČ 66298521 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

b) za Městský obvod Pardubice III se zrušením stávajícího sjezdu a vybudováním nového sjezdu v šíři 6 m 
v rámci stavby „Stavební úpravy RD čp. 452 s přístavbou na poz. p. č. 444 a 320/17 v k. ú. Studánka“ dle 
Celkového situačního výkresu č. C.2, který je součástí projektové dokumentace pro ohlášení stavby, 
zpracované v květnu 2021 Ing. Davidem Karbulkou, 534 01, Jaroslav 34, IČ 66298521 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby 

„Přístavba verandy“ parc. č. 2714/1 a parc. č. st. 662, k. ú. Pardubice 
 

Usnesení R/461/2021                                                (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 stavby „Přístavba verandy“ parc. č. st. 
662 v katastrálním území Pardubice, dle katastrálního situačního výkresu č. C.2, který je součástí projektové 
dokumentace pro ohlášení stavby, zpracované v červnu 2021 společností 2A AgroAtelier, spol. s r.o., se sídlem 
K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 150 51 765 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 3, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III se zřízením nového sjezdu o šířce 4,30 m a délce 4,97 m na pozemku parc. č. 
2714/1 v katastrálním území Pardubice, ve vlastnictvím Statutárního města Pardubice, který bude sloužit jako 
parkovací místo, dle koordinační situace, číslo výkresu C.3, která je součástí projektové dokumentace pro 
ohlášení stavby, zpracované v červnu 2021 společností 2A AgroAtelier, spol. s r.o., se sídlem K Vinici 1901, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 150 51 765. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2021 

 
Usnesení R/462/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   
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1. bere na vědomí   

rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2021, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části,  

2. ukládá  

předložit rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2021  
na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Miriam Šotková 

T: 09/2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
4. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2021  

 
Usnesení R/463/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

3. schvaluje         

4. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 v celkové výši rozpočtu  
64 146,6 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 5/2021, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

4. ukládá  

informovat o 4. změně rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 Zastupitelstvo městského 
obvodu Pardubice III na nejbližším jednání. 

       Z: Miriam Šotková 
T: 9/2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k trase kabelového vedení NN akce „Pardubice, Dašická, p.č. 3201/1 knn“  

 
Usnesení R/464/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s návrhem trasy kabelového vedení NN akce „Pardubice, Dašická, p. č. 3201/1 
knn“ tak, jak je uvedeno ve výkresu č. 01 - Celková situace, zpracovaném v srpnu 2021 společností PEN – 
projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ 260 11 701 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Schválení zadávacích podmínek, smlouvy o dílo a dodavatelů k vyzvání pro zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu „J. Zajíce čp. 983 – vybudování výtahu a zrušení rampy“  
 

Usnesení R/465/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 
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a) dle článku IV. odst. 2 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek znění výzvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, k podání cenových nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „J. Zajíce čp. 983 – vybudování výtahu a 
zrušení rampy“; 

b) dle článku IV. odst. 2 písm. c) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád 
veřejných zakázek seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky na provedení veřejné 
zakázky uvedené v tomto usnesení v odst. a), a to: 

- BAUSET CZ, a.s.; sídlo: Nemošická 1495, Pardubice, 530 02; IČ: 63217139;  
- CHRPA stavební společnost s r. o. Pardubice; sídlo: Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 

Pardubice; IČ: 25285262; 
- Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.; sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice; IČ: 

25253361;  
- MARHOLD a.s.; sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice, IČ: 15050050 
- MIROS Pardubice a.s.; sídlo: Hradecká 545, 533 52 Pardubice; IČ: 27523934  
- STAKVO s.r.o.; sídlo: Zámecká 18, 530 02 Pardubice, IČ: 27472221  
- Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o.; sídlo: Bělehradská 582, Polabiny, 530 09 Pardubice; 

IČ: 25925768   
 

c) smlouvu o dílo č. OV – MO III 01/2021, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky uvedené 
v tomto usnesení pod písm. a), která je přílohou podané výzvy uvedené v tomto usnesení pod písm. 
a); 

d) dle článku IV. odst. 2 písm. j) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek hodnotící komisi včetně náhradníků složenou z členů zastupitelstva městského obvodu nebo 
zaměstnanců města zařazených do úřadu, 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (náhradník: Pavel Vojtěch),  
Pavel Kožíšek (náhradník: Ing. Alena Suková), 
Ing. Lenka Vacinová (náhradník: Ing. Irena Štěpánková). 

 s tím, že otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 16. září 2021 od 8:00 hodin v zasedací místnosti 
Úřadu městského obvodu Pardubice III, dveře č. 6, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice. 

 
Termín: říjen 2021 

Zodpovídá: Ing. Vacinová 

_________________________________________________________________________________________ 
 

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


