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U S N E S E N Í 
z 26. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 19. prosince 2016 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, Ing. Aleš 
Vavřička 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: - 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

2. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „Auto-moto-Media Centrum Barth“  

 
Usnesení R/297/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Auto-moto-Media Centrum Barth“ dle Celkové a 
koordinační situace stavby - výkresu č. C.2, C.3 z projektové dokumentace pro územní řízení, zpracované 
v měsíci říjnu 2016 společností A.S.S.A. architekti s.r.o., se  sídlem Perlová 7, 301 14 Plzeň, IČ 49197606 
s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Stanoviště kontejnerů – K Lesu“ a akce „Stanoviště kontejnerů – 

Spojilská“ 
 
Usnesení R/298/2016                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Stanoviště kontejnerů – Spojilská“ dle 
celkového situačního výkresu č. C.2 z projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu, 
zpracované společností ILBprostav s.r.o., se sídlem Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, IČ 288 10 180 
s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

b) za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Stanoviště kontejnerů – K Lesu“ dle celkového 
situačního výkresu stavby č. C.2 z projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu, zpracované 
společností ILBprostav s.r.o., se sídlem Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, IČ 288 10 180 pouze za 
podmínky, že bude provedena změna uspořádání kontejnerů a přístupů do kontejnerového stání, a to tak, 
že kontejnery budou umístěné ve třech řadách s dvěma přístupy, a to z čela kontejnerového stání 
směřujícího do ulice Blahoutova z důvodu snadnější obsluhy při výsypu kontejnerů. Přístup z boční strany 
bude zrušen. Kontejnerové stání bude opatřeno po obvodu dorazy pro kontejner o výšce 15 cm a délce 30 
cm, aby bylo zaručeno otevírání kontejnerů a tím i zamezeno poškození kontejnerového stání nárazy do 
obvodových stěn. Otvory v obezdění kontejnerového stání budou dostatečně dimenzovány pro průjezd 
kontejnerů. 

__________________________________________________________________________________ 
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4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby  

 „Revitalizace bytového domu čp. 994-995, ul. Erno Košťála, Pardubice 530 12“  
 
Usnesení R/299/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Revitalizace bytového domu čp. 994-995, ul. Erno Košťála, 
Pardubice 530 12“, dle situace - Venkovní úpravy č. výkresu C2 projektové dokumentace pro stavební 
povolení, zpracované v měsíci říjnu 2016 společností Projekce Vrbický s r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 
24, IČ 04085086 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

6.  
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování před čp. 976 Erno Košťála 

 
Usnesení R/300/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, ulici Erno Košťála na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 974 - 979, 
konkrétně před vchodem čp. 976 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro M.T* 
zastoupenou J.P.* v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

__________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Brigádníků mezi čp. 368 - 369 

 
Usnesení R/301/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, ulici Brigádníků na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 366 - 369, 
konkrétně před čp. 367 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro L.K.* v termínu od 1. 1. 
2017 do 31. 12. 2019. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

__________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu 

„Regenerace sídlišť pro rok 2017 – lokalita 5A – etapa F3“  
 

Usnesení R/302/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  
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a) dodatek č. 1 k projektu Regenerace panelových sídlišť Pardubice – panelové sídliště Dubina – etapa F3 
(lokalita 5A) aktualizovaném v roce 2016, který je přílohou tohoto usnesení, 

b) podání žádosti prostřednictvím Statutárního města Pardubice o dotaci ve výši 4 mil. Kč na akci uvedenou 
v bodě a) z programu Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu „Regenerace panelových sídlišť 
pro rok 2017“.  

_________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Rámcová smlouva o dílo č. K – MO III 01/2017 na údržbu a opravy místních a účelových komunikací na 

území MO Pardubice III v roce 2017 
 
Usnesení R/303/2016                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření rámcové smlouvy o dílo č. K – MO III 01/2017 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem 
Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ 25262572 na provádění údržby a oprav místních a účelových komunikací 
v majetku Statutárního města Pardubice, jejich součástí a příslušenství, ve struktuře a rozsahu sjednaného 
ročního objemu prací maximálně 1 500 000 Kč bez DPH, tj. 1 815 000 Kč včetně DPH 21 % na dobu určitou 
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, která je přílohou tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Smlouva o poskytování služeb č. O – MO III 01/2017 – odpadové hospodářství – likvidace komunálního 

odpadu a práce s tím spojené  
 
Usnesení R/304/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytování služeb č. O – MO III 01/2017 se společností Služby města Pardubic a.s., 
se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572 na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle 
které poskytovatel bude pro objednatele zajišťovat likvidaci komunálního odpadu a práce s tím spojené 
v předpokládaném ročním objemu služeb 1 113 000,- Kč bez DPH, tj. 1 346 730 Kč včetně DPH 21%, která je 
přílohou tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Smlouva č. 1467/2017 – Svoz a likvidace TKO 

 
Usnesení R/305/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření smlouvy č. 1467/2017 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 
Pardubice, IČ: 25262572, dle které poskytovatel bude pro objednatele zajišťovat svoz a likvidaci komunálního 
odpadu z 5 odpadových nádob 1 100 l v předpokládaném ročním objem služeb 74 363 Kč bez DPH, tj. 89 980 
Kč včetně DPH 21 %, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 



26. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 19. prosince 2016       Strana 4 (celkem 7) 
 

12. 
Smlouva o dílo č. AG - MO III 1/2017 – Provádění zahradnických prací a dalších prací spojených 

s ošetřováním veřejné zeleně včetně svozu a likvidace odpadu a včetně zálivky 
 

Usnesení R/306/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. AG - MO III 1/2017 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 
530 12 Pardubice, IČ 25262572 na provádění zahradnických a dalších prací spojených s ošetřováním veřejné 
zeleně na pozemních ve vlastnictví statutárního města Pardubice na plochách zařazených do pasportu veřejné 
zeleně na území Městského obvodu Pardubice III včetně svozu a likvidace odpadu vzniklého při péči o tuto 
zeleň v kalendářním roce 2017 na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 za cenu 1 937 210 Kč včetně 
DPH 21 %. Rozsah prací je uveden ve smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Dohoda č. 3 – Péče o stromy v roce 2017 

 
Usnesení R/307/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření dohody č. 3 ve smyslu článku IV. Rámcové smlouvy o dílo č. AG - MO III 03/2014 ze dne  
25. 2. 2014 uzavřené se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, 
IČ 25262572, týkající se péče o stromy v roce 2017. Celková maximální cena za kalendářní rok 2017 je 
stanovena na 700 000 Kč včetně DPH 21%. Dohoda č. 3 je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

14. 
 

Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 11. 2016 
 
Usnesení R/308/2016                                                (rozprava: 3; 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 30. 11. 2016. 

__________________________________________________________________________________ 
 

15. 
 

4. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2016 
 
Usnesení R/309/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí   

návrh 4. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 v celkové výši 37.602,9 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 4. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 12/2016 

__________________________________________________________________________________ 
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16. 
 

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2017 
 
Usnesení R/310/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. souhlasí 

a) s návrhem rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2017 v celkové výši 33.811,5 tis. Kč 
ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) s návrhem rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2017 v celkové výši 
498 tis. Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení, 

c) s předloženým rozpočtovým provizóriem na rok 2017 tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto unesení, 

d) s rozpočtovým výhledem Městského obvodu Pardubice III do roku 2020 tak, jak je uvedeno v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2017, návrh rozpočtu sociálního fondu 
Městského obvodu Pardubice III na rok 2017, návrh příp. rozpočtového provizória a rozpočtový výhled 
do roku 2020 na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučuje je ke 
schválení. 

        Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 12/2016 

_________________________________________________________________________________________ 

17. 
Kulturní akce Městského obvodu Pardubice III pro rok 2017  

 
Usnesení R/311/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

kulturní akce Městského obvodu Pardubice III na rok 2017  

„Masopustní tancovačka“ (termín 28. 1. 2017), „Dopravní soutěž pro děti“ (termín 12. 4. 2017), „Slet 
čarodějnic“ (termín 30. 4. 2017), „Dětský den“ (termín 1. 6. 2017), „Studánecké posvícení“ (termín 

27. 8. 2017), „Hry pro seniory“ (září 2017), „sv. Václav – vítání podzimu“ (termín září 2017), „Drakiáda“ (říjen 
2017), „Strašidelná stezka“ (listopad 2017), „Vánoční zpívání“ (termín 23. 12. 2017), „PC pro seniory“ (jarní a 
podzimní kursy), „Farmářské trhy“ (každou sobotu po celý rok 2017), „Promenádní koncerty“ (poslední resp. 
předposlední čtvrtek v měsících duben, květen, červen a září 2017), „Opékání buřtů“ (6x červen – září 2017, 
střídavě na Dubině a Na Drážce). Případné další akce mohou být schváleny. 

__________________________________________________________________________________ 
 

18. 
Schválení odpisového plánu pro rok 2017  

 
Usnesení R/312/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku (DHM) pro rok 2017 v celkové výši odpisů 14.488,- Kč tak, 
jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
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19. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Dašická za objektem čp. 1804 

 
Usnesení R/313/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti 2, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, ulici Dašická, na stávajícím parkovišti za objektem zdravotnického zařízení čp. 1804 pro 
žadatelku Renatu Vrbickou Zelinkovou, se sídlem Dašická 1804, 530 03 Pardubice, IČ 13230514 v termínu od 
1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

20. 
Žádost Statutárního města Pardubice o vyjádření k žádosti Ing. Jakuba Coufala  

o pronájem prostor v areálu na Hůrkách čp. 1823    
 
Usnesení R/314/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem tří nebytových prostorů o výměře 88,10 m2, o výměře 100,51 m2 a o výměře 66 m2 vše v objektu 
bez čp./č.e. v areálu Hůrka čp. 1823 označeném jako č. 6 stojícím na pozemku stavební parcela č. 3515/15 
v obci a k.ú. Pardubice Ing. Jakubu Coufalovi, IČ 013 26 783, se sídlem Lukavice 16, 538 21 Lukavice – Chrudim 
pro účel nájmu dílna a sklad.  

__________________________________________________________________________________ 
 

21. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Bartoňova před čp. 841 

 
Usnesení R/315/2016                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, ulici Bartoňova na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 840 - 841, 
konkrétně před vchodem čp. 841 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro P.F.* v termínu od 
1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

23. 
Dodatek č. 7 ke směrnici č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 

 
Usnesení R/316/2016                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

dodatek č. 7 ke směrnici č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem upravující čl. 3 bod 3 
poslední věta a bod 4 tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
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24. 
Změna „Pravidel rady MO Pardubice III o podpoře aktivit senior klubů“ 

 
Usnesení R/317/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

změnu Pravidel rady MO Pardubice III o podpoře aktivit senior klubů dle přílohy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

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


