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U S N E S E N Í 
z 13. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 19. listopadu 2019 od 15:00 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni:  Ing. Alena Suková 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. 

Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 10. 2019 

 
Usnesení R/163/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

bere na vědomí 

informativní zprávu o plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 10. 2019. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/164/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

postup likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku evidovaného a spravovaného 
Městským obvodem Pardubice III uvedený v zápise z jednání likvidační komise ze dne 6. 11. 2019, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 

Žádost o udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství městského 
obvodu Pardubice III 

 

Usnesení R/165/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

udílí výjimku 

ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství centrálního parku Dubina při akci 
„Vánoční zpívání“ pořádané dne 23. 12. 2019 od 17:00 h do 20:00 h. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Knihovna Městského obvodu Pardubice III – osvobození od poplatků pro rok 2020 
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Usnesení R/166/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a  

souhlasí   

a) s osvobozením od základního poplatku za roční členství pro děti, které se zúčastní informační 
a vzdělávací akce ze série BESED 2020 v knihovně MO Pardubice III,   

b) s osvobozením od ročního poplatku pro děti, které se zúčastní akce „Ukaž vysvědčení“ dne 30. 1. 2020 
a 30. 6. 2020, 

c) s prominutím sankčních poplatků za opožděně vrácené knihy v období od 1. - 31. března 2020 v rámci 
akce „Březen – měsíc čtenářů“,  

d) s nákupem knih pro žáky prvních tříd základních škol na Dubině za zvýhodněnou cenu v rámci projektu 
SKIPu „Už jsem čtenář 2020“, 

e) s osvobozením od základního poplatku za roční členství pro seniory a v období od 28. 9. – 11. 10. 2020 v 
rámci 24. ročníku „Týdne knihoven“ a v období 23. 11. – 16. 12. 2020 v rámci řady „Vánoční setkání“.   

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Schválení zadávacích podmínek, smlouvy o dílo a dodavatelů k vyzvání pro zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu „Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi bytovými domy čp. 1558-1560 až k čp. 1561-1563, 
Pardubice“ 

 
Usnesení R/167/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

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 „Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi 
bytovými domy čp. 1558-1560 až k čp. 1561-1563, Pardubice“; 

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;  
- HOLD, s.r.o.; sídlo: č.p. 35, 538 21 Orel; IČ: 455 38 425; 
- 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;  
- STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.; sídlo: č.p. 320, 530 02 Ostřešany; IČ: 25968203;  
 

c) smlouvu o dílo č. K - MO III 06/2019, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky uvedené 
v tomto usnesení pod písm. a), která je přílohou podané výzvy; 

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. Monika Šimůnková). 
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 s tím, že otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 10. prosince 2019 od 9:00 hodin v zasedací 
místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice III, dveře č. 6, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice. 

 
Termín: prosinec 2019 

Zodpovídá: Ing. Vacinová 
_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k žádosti Petra Ivanka o umístění reklamního zařízení na části pozemku  

parc. č. 5173/62 v k.ú. Pardubice  
 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s umístěním 1 ks jednostranného reklamního zařízení (reklama firmy Petr Ivanko - realitní makléř) o rozměru 
plochy 2 m x 1 m na části pozemku parc. č. 5173/62 v katastrálním území Pardubice. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7.  
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála před čp. 1004  

 
Usnesení R/168/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, v ulici Erno Košťála na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 1000 - 1004, 
konkrétně před čp. 1004 pro A. P.* v termínu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

8.  
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Dašická před čp. 1758  

 
Usnesení R/169/2019                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, v ulici Dašická, před bytovým domem čp. 1755 - 1771, konkrétně před čp. 1758 pro 
žadatele D. H.* v termínu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

9.  
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Josefa Janáčka před čp. 949  

 
Usnesení R/170/2019                                                (rozprava: 1; 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 pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, ulici Josefa Janáčka na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 948 – 952, konkrétně 
před čp. 949 pro I. V.* v termínu od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2021. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10.  
Vyjádření k projektované trase plynovodní přípojky pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 

447/1 v katastrálním území Studánka  
 

Usnesení R/171/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem umístění nové plynovodní přípojky pro novostavbu rodinného 
domu na pozemku parc. č. 447/1 v katastrálním území Studánka tak jak je uvedeno ve výkresu Přehledná 
situace - č. výkresu D.1.4.b.1, z projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracované v červenci 2019 
společností ERMONT spol. s r.o., se sídlem Tyršova 781, 539 01 Hlinsko, IČ 620 29 771 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11.  
Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení akce  

„Bezpečný přechod pro chodce v ul. Na Drážce“  
 

Usnesení R/172/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

s navrženou stavební akcí „Bezpečný přechod pro chodce v ul. Na Drážce“ dle koordinační situace B, 
č. výkresu 2 z projektové dokumentace pro společné povolení stavby zpracované v říjnu 2019 společností 
PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

12.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Přístavba lodžií a zateplení bytového domu čp. 970-972,  

ulice Erno Košťála Pardubice“  
 

Usnesení R/173/2019                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Přístavba lodžií a zateplení bytového domu čp. 970-972, 
ulice Erno Košťála Pardubice“ dle situace – zařízení staveniště, č. výkresu C.03 z projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby, zpracované v měsíci září 2019 společností HM-
PROJEKT s.r.o., se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 274 70 644 s tím, že budou 
dodrženy následující podmínky: 
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a) při realizaci prací nebudou káceny dřeviny umístěné kolem bytového domu; 
b) nedojde k poškození dřevin umístění kolem bytového domu; 
c) dřeviny budou upraveny odborným řezem, v předem odsouhlaseném rozsahu městským obvodem na 

náklady zhotovitele stavby;  
d) stávající dřeviny budou chráněny po celou dobu provádění stavby; 
e) stavebník požádá odbor majetku a investic o souhlas s přesahem zateplení na pozemek města, včetně 

rozšíření přístupových chodníků u zadních vstupů do domu.  
f) konkrétní místo zařízení staveniště projedná zhotovitel s odborem dopravy a ŽP min. 20 dnů před 

zahájením stavebních prací,  
g) budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  

Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
Usnesení R/174/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

za Městský obvod Pardubice III se záměrem „I/36 Sezemice – obchvat“ v rozsahu oznámení kód PAK852 
dostupné na stránkách Ministerstva životního prostředí a nepožaduje další posuzování dle zákona  
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 
znění. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

14.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Přístavba a stavební úpravy se změnou užívání z RD na BD – 

Na Hrázi 191, Pardubice“  
 

Usnesení R/175/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro společné územní řízení a stavební 
povolení stavby „Přístavba a stavební úpravy se změnou užívání z RD na BD – Na Hrázi 191, Pardubice“ dle 
koordinačního situačního výkresu č. C.2, zpracovaného v listopadu 2019, který je součástí projektové 
dokumentace zpracované v červnu 2019 společností PLP Projektstav s.r.o. se sídlem Rosice 336, 538 34 Rosice 
IČ 287 93 480 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

15.  
Vyjádření k oplocení dětského hřiště  - zahrady, u objektu čp. 1586 v ulici Na Okrouhlíku  

pro Dětskou skupinu PRIMA  
 

Usnesení R/176/2019                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s oplocením dětského hřiště – zahrady, u objektu čp. 1586 v ulici 
Na Okrouhlíku pro Dětskou skupinu PRIMA, na části pozemku parc. č. 831/3 v katastrálním území Pardubice 
tak, jak je uvedeno v předloženém situačním výkresu, který je součástí podané žádosti o vyjádření k oplocení 
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pozemku, podané Ivetou Hrbkovou, předsedkyní spolku PRIMA z.s., se sídlem kpt. Bartoše 332, Polabiny, 530 
09 Pardubice, IČ 065 01 265 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

16.  
Vyjádření k návrhu novely Nařízení x/2019, kterým se mění nařízení Č. 1/2014 o placeném stání na místních 

komunikacích na území města Pardubic, ve znění nařízení Č. 2/2016, Č. 6/2016. Č. 2/2017 a Č. 1/2019  
 

Usnesení R/177/2019                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, v souladu s  § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, s návrhem novely Nařízení x/2019, kterým se mění nařízení Č. 1/2014 o placeném 
stání na místních komunikacích na území města Pardubic, ve znění nařízení Č. 2/2016, Č. 6/2016. Č. 2/2017 a 
Č. 1/2019. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

17.  
Vyjádření k návrhu Obecně závazné vyhlášky č.  x/2019, kterou se ruší  obecně závazná vyhláška  č. 1/2015, 

ve znění obecně závazných vyhlášek č. 10/2016 a č. 4/2018  
 

Usnesení R/178/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem Obecně závazné vyhlášky x/2019, kterou se ruší obecně závazná 
vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 
10/2016 a č. 4/2018. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

18.  
Vyjádření k návrhu Obecně závazné vyhlášky č.  x/2019, o místním poplatku ze psů, kterou se ruší  obecně 

závazná vyhláška  č. 7/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 13/2011  
 

Usnesení R/179/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem Obecně závazné vyhlášky x/2019, kterou se ruší obecně závazná 
vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2011. 
_________________________________________________________________________________________ 

19.  
Vyjádření k návrhu Obecně závazné vyhlášky č.  x/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší 
obecně závazná vyhláška č. 8/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
 

Usnesení R/180/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem Obecně závazné vyhlášky x/2019, kterou se ruší obecně závazná 
vyhláška č. 8/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

20.  
Provádění zimní údržby chodníků na území Městského obvodu Pardubice III – část Slovany v období 

listopad - prosinec 2019  
 

Usnesení R/181/2019                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a)  zadání veřejné zakázky malého rozsahu, dle článku IV odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku 
č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek, na služby „Provádění zimní údržby chodníků nezařazených do plánu 
zimní údržby na území Městského obvodu Pardubice III v části Slovany v  období listopad a prosinec 2019“ 
dle situačního výkresu, který je přílohou tohoto usnesení, Františku Remešovi, osobě fyzické podnikající se 
sídlem Kladina 56, 533 04, Sezemice, IČ 72955601 za celkovou maximální cenu 40 000 Kč vč. DPH 21% 
(maximální cena za jedno provedení zimní údržby zahrnující prohrnutí chodníků nezahrnutých do Plánu 
zimní údržby v lokalitě Slovany je stanovena na 6 000 Kč vč. DPH 21 %); 

b) financování veřejné zakázky uvedené v odstavci a) tohoto usnesení z kapitoly rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III pro rok 2019  - 4. 1 oprava a údržba komunikací. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

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


