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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 24. listopadu 2015 od 12:30 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni: Ing. Aleš Vavřička 
________________________________________________________________________________________ 

 

Jednání Rady městského obvodu Pardubice III zahájil starosta Městského obvodu Pardubice III pan Ing. Mgr. 
Vítězslav Štěpánek. Při zahájení 13. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III byli přítomni čtyři 
členové Rady městského obvodu Pardubice III. Byla tedy splněna podmínka ustanovení § 101 odst. 2. zákona 
č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), v platném znění: Rada městského obvodu Pardubice III je schopna se 
usnášet, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.  
Pan starosta v úvodu připomněl členům Rady městského obvodu Pardubice III povinnost plynoucí ze zákona 
č. 159/2006 Sb., § 8 týkající se oznámení o osobním zájmu nebo vztahu k projednávané věci. Oznámení 
podává příslušný člen Rady městského obvodu Pardubice III písemně před zahájením jednání nebo ústně 
v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu 
z jednání. 
________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Zadání zpracování Projektu regenerace panelového sídliště Dubina  

 
Usnesení R/152/2015                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

a) v souladu s čl. V odst. 1 písm. c) vnitřní směrnice č. 9/2011 Městského obvodu Pardubice III (Zadávací řád 
veřejných zakázek) přímé zadání zpracování projektové dokumentace „Projektu regenerace panelového 
sídliště Dubina“ za cenu 235.950,- Kč včetně DPH společnosti PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 
02 Pardubice, IČ: 25292161,  

b) uzavření smlouvy o dílo podle písm. a), která je přílohou tohoto usnesení.  
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

3. 
Zadání přepracování dokumentu „Dopravní koncepce zóny 30“  

 
Usnesení R/153/2015                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje  

a) v souladu s čl. V odst. 1 písm. c) vnitřní směrnice č. 9/2011 Městského obvodu Pardubice III (Zadávací 
řád veřejných zakázek) přímé zadání přepracování dokumentace „Dopravní koncepce zóny 30“ za 
cenu 20.000,- Kč včetně DPH Ing. Jakubovi Kutílkovi, se sídlem Kunětická 100, 530 09 Pardubice, IČ: 
75487403.  

b) objednání projekčních prací schválených pod bodem a) tohoto usnesení u Ing. Jakuba Kutílka, se 
sídlem Kunětická 100, 530 09 Pardubice, IČ: 75487403. 

_________________________________________________________________________________ 
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4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba RD Studánka“ parc. č. 52/1 a parc. č. 483 

v katastrálním území Studánka  
 
Usnesení R/154/2015                                                (rozprava: 2; 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 stavební řízení stavby 
„Novostavba RD Studánka“ parc. č. 52/1 a parc. č. 483 v katastrálním území Studánka dle koordinačního 
situačního výkresu – C.3, který je součástí projektové dokumentace zpracované v listopadu 2015 Ing. Arch. 
Alešem Klosem, číslo autorizace ČKA 03315 autorizace v oboru pozemních staveb s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 10. 2015 

 
Usnesení R/155/2015                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, 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. 10. 2015. 

_________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Informativní zpráva – Plán inventarizace pro rok 2015 

 
Usnesení R/156/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu Plán inventarizace majetku a závazků MO Pardubice III za rok 2015. 

_________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Kulturní akce Městského obvodu Pardubice III pro rok 2016  

 
Usnesení R/157/2015                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

konání těchto kulturních a společenských akcí: „Masopustní tancovačka“ (termín 13. 2. 2016), „Dopravní 
soutěž pro děti“ (termín 13. 4. 2016), „Slet čarodějnic“ (termín 30. 4. 2016), „Dětský den“ (termín 1. 6. 
2016), „Studánecké posvícení“ (termín 4. 9. 2016), „Hry pro seniory“ (září 2016), „sv. Václav – vítání 
podzimu“ (termín září 2016), „Drakiáda“ (říjen 2016), „Strašidelná stezka“ (listopad 2016), „Vánoční 
zpívání“ (termín 23. 12. 2016), „PC pro seniory“ (jarní a podzimní kursy), „Farmářské trhy“ (každou 
sobotu od března do prosince 2016), „Promenádní koncerty“ (poslední resp. předposlední čtvrtek 
v měsících duben, květen, červen a září 2016), „Opékání buřtů“ (6x červen – září 2016, střídavě na 
Dubině a Na Drážce –  předpokládané termíny 17.6., 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 9.9.). Akce budou připraveny 
ve spolupráci s KC Pardubice a místními základními školami.  

2. doporučuje 

navýšit výdajovou položku na kulturní akce pořádané v roce 2016 na částku 300 tis. Kč. 
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_________________________________________________________________________________ 

8. 
Vyjádření ke stavební akci „Pardubice Hůrka – knn – Lédl IV-12-2014063“ 

 
Usnesení R/158/2015                                                (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 „Pardubice Hůrka – knn – Lédl IV-12-2014063“ tak, jak je 
uvedeno v situačním výkresu č. 1 projektové dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaném v říjnu 2015 
společností MONTPROJEKT, a.s. se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ 28494032 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

9. 
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Věry Junkové I.“ 

 
Usnesení R/159/2015                                                (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 „Reko MS Pardubice – Věry Junkové I.“ tak, jak je uvedeno 
v situačním výkresu č. C.4 z projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované v měsíci září 2015 
společností RIP - Pardubice spol. s r.o., se sídlem Růženy Vojtěchové 698, 530 12 Pardubice, IČ 25258800 za 
dodržení následujících podmínek: 
1) budou vyjmuty stávající nevyužité přípojky  
2) po ukončení stavebních prací bude v ulici Věry Junkové provedena pokládka nového krytu vozovky v celé 

její šíři a délce výkopů s osazením silniční přídlažby mimo úsek  mezi čp. 297 – čp. 310, kde bude položen 
nový kryt vozovky v poloviční šíři, na náklady investora (dle situačního výkresu C.4 z projektové 
dokumentace pro provedení stavby).  

3) po ukončení stavebních prací bude v ulici Luční provedena pokládka nového krytu vozovky v poloviční šíři 
vozovky na náklady investora (dle situačního výkresu C.4 z projektové dokumentace pro provedení 
stavby).  

Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – V Lipinách 650“ 

 
Usnesení R/160/2015                                                (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 „Reko MS Pardubice – V Lipinách 650“ tak, jak je uvedeno 
v situačním výkresu č. C.4 z projektové dokumentace pro územní řízení zpracované v měsíci listopadu 2015 
společností RIP - Pardubice spol. s r.o., se sídlem Růženy Vojtěchové 698, 530 12 Pardubice, IČ 25258800 za 
dodržení podmínky, že bude vyjmuta stávající nevyužitá přípojka. Dále budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 
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11. 
Omezení parkování nákladních vozidel nad 2,5 t na území MO Pardubice III 

 
Usnesení R/161/2015                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

ukládá 

zajistit podání žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající ve 
stanovení zóny s dopravním omezením – regulace stání nákladních vozidel nad 2,5 t na místních 

komunikacích a parkovištích na území Městského obvodu Pardubice III v době od 18.00 do 6.00 hod formou 
opatření obecné povahy dle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, na Magistrát 
města Pardubic. 

Z: starosta 
T: do 15. 12. 2015 

________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
DISKUSE 

 

Usnesení R/162/2015                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III 

ukládá 

svolat jednání ohledně sjednocení parkování pro sportovce s ředitelem RF, zástupcem odboru dopravy MmP 
a zástupci Městského obvodu Pardubice III. 

Z: starosta a místostarosta 
T: prosinec 2015 

______________________________________________________________________________________ 
 

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


