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U S N E S E N Í 
z 28. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 20. února 2017 od 16:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová, Václav Shejbal 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: Ing. Aleš Vavřička 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. 
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Usnesení R/328/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a 

bere na vědomí  

výroční zprávu o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
_________________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Knihovního řád Knihovny Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/329/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

aktualizovanou verzi Knihovního řádu Knihovny městského obvodu Pardubice III včetně příloh dle předložené 
zprávy s účinností od 20. 3. 2017. Knihovní řád včetně příloh je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III v roce 2016 

 
Usnesení R/330/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

Zprávu o činnosti Městského obvodu Pardubice III za rok 2016 dle přílohy tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Informativní zpráva Plnění Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2016 

 
Usnesení R/331/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

plnění Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2016 dle přílohy tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
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5. 
Poskytování dotací z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice III“ pro rok 2017 

 

Usnesení R/332/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, 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 2017 v celkové 
výši 187.500,- 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: březen 2017 

__________________________________________________________________________________ 
 

6.  
Podpora aktivit senior klubů MO Pardubice III pro rok 2017 

 
Usnesení R/333/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) poskytnutí věcných darů senior klubům MO Pardubice III v roce 2017 dle „Pravidel Rady městského 
obvodu Pardubice III o podpoře aktivit senior klubů“ v následující výši: 

 klub seniorů č. 11 zastoupený p. Evou Ťopkovou v celkové hodnotě 30.500,- Kč, 

 klub seniorů č. 16 zastoupený p. Danuší Kupfovou v celkové hodnotě 28.500,- Kč, 

 klub seniorů č. 20 zastoupený p. Růženou Smetanovou v celkové hodnotě 35.000,- Kč, 

b) rozpočtové opatření spočívající v přesunu rozpočtových prostředků ve výši 10 tis. Kč z rezervy rozpočtu 
na závazný ukazatel dary senior klubům.  

2. ukládá  

a) 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. 

b) o přesunu rozpočtových prostředků podle bodu 1. písm. b) informovat Zastupitelstvo MO Pardubice 
III v rámci 1. změny rozpočtu. 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 2017 

__________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, rady, předsedů a členů výborů a komisí 

 
Usnesení R/334/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

 

1. souhlasí  

s navýšením odměn neuvolněným členům zastupitelstva, rady, místostarosty, předsedů a členů výborů a 
komisí MO Pardubice III o 3 % od 1. 3. 2017 podle přílohy č. 3, tabulky č. 2, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

2. doporučuje  
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zastupitelstvu schválit navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, rady, místostarosty, předsedů 
a členů výborů a komisí MO Pardubice III o 3 % od 1. 3. 2017 podle přílohy č. 3, tabulky č. 2, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené starosty 

 
Usnesení R/335/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. 1) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

proplacení zůstatku nevyčerpané řádné dovolené za rok 2016 evidované k 31. 12. 2016 starostovi Městského 
obvodu Pardubice III v souladu s § 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

_________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Informativní zpráva o inventarizaci majetku a závazků Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2016  

 
Usnesení R/336/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, 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. 2016. 

__________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Zateplení bytového domu čp. 643, ul. Blahoutova, Pardubice“  

 
Usnesení R/337/2017                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Zateplení bytového domu čp. 643, ul. Blahoutova, 
Pardubice“ dle pohledových situačních výkresů č. 13 až č. 16 z projektové dokumentace pro stavební 
povolení, zpracované v měsíci únoru 2017 společností Projekce Vrbický s r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 
24, IČ 04085086 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkresy jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Žádost společnosti BARTH- media, a.s. o směnu pozemků formou úplatných převodů: prodej, odkoupení a o 

vydání souhlasu města s uvedeným záměrem a o závazek města ke směně formou úplatných převodů 
pozemků pokud žadatel zajistí koupi pozemků ve vlastnictví jiných osob 

 
Usnesení R/338/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 3, proti 1, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části p.p.č. 2713/5 o výměře cca 344,3 m2, části p.p.č. 2713/6 o výměře cca 336,7 m2, p.p.č. 
1138/5 o výměře 28 m2, p.p.č. 1136/10 o výměře 6 m2, p.p.č. 886/30 o výměře 28 m2, p.p.č. 2990/5 o výměře 
141 m2, p.p.č. 1136/18 o výměře 17 m2 (celkem 901 m2) k.ú. Pardubice ve vlastnictví Statutárního města 
Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice za cenu dle znaleckého posudku. 

__________________________________________________________________________________ 
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12. 
Žádost společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. o zřízení věcného břemene na části p.p.č.1128/21 

k.ú. Pardubice  
 
Usnesení R/339/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením věcného břemene na části p.p.č. 1128/21 v k.ú. Pardubice za účelem uložení a provozování 
vodovodního řadu (stávající vodovod DN 500). 
_________________________________________________________________________________________ 

13. 
Smlouva o dílo č. AG-MO III 2/2017 – Seč trávníků na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2017 

 
Usnesení R/340/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) schvaluje přímé zadání prací spočívajících v údržbě trávníků na území Městského obvodu Pardubice III 
v rozsahu daném smlouvou uvedenou v bodu b) tohoto usnesení společnosti Služby města Pardubic a.s., 
se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 v souladu s článkem V. odst. 3 písm. e) Zadávacího řádu 
veřejných zakázek městského obvodu Pardubice III za celkovou cenu 1 641 362,00 Kč včetně DPH 21 %, 

b) uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO III 2/2017 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 na provádění seče trávníků na území Městského obvodu Pardubice 
III v roce 2017, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Návrhy řešení likvidace plevele na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích  

 
Usnesení R/341/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí  

zprávu o možnostech likvidace plevele herbicidními prostředky pro hubení plevele; 

2. schvaluje  

provedení postřiku na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích prostředkem 
na hubení plevele prostřednictvím zhotovitele s oprávněním (odbornou způsobilostí); 

3. ukládá 

odboru dopravy a životního prostředí objednat provedení postřiku u společnosti Služby města Pardubic 
a.s. za nabídnutou cenu 1,50 Kč bez DPH /1 m2, zahájení postřiku bude v měsících květen – červen 2017 
a následně dle potřeby, s tím, že celková cena nepřekročí částku 49 500,- Kč bez DPH.  

T: březen 2017 
Z: Ing. Vacinová 

__________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky v ulici Na Drážce před čp. 1810 

 
Usnesení R/342/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, 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. 
2017 do 31. 10. 2017 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. 

________________________________________________________________________________ 
 

16. 
Vyjádření k návrhu trasy optického vedení akce „Optická síť EDERA GROUP a.s.  PARDUBICE, kruhová 

křižovatka Husova - Hůrka“ 
 
Usnesení R/343/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy optického vedení akce „OPTICKÁ SÍŤ EDERA GROUP a.s.  
PARDUBICE, Kruhová křižovatka Husova - Hůrka“, tak jak je uvedeno v situačním výkresu – Situace trasy, 
přílohy P za podmínky, že uložení vedení pod komunikacemi a zpevněnými plochami bude provedeno 

protlakem. Situační výkres je součástí projektové dokumentace pro územní řízení zpracované v lednu 2017 
Ing. Stanislavem Marholdem, se sídlem V. Nezvala 1329, 565 01, Choceň, IČ 44462948. Dále budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


