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U S N E S E N Í 
z 2. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 17. prosince 2018 od 16:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 

Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Kožíšek, Pavel Vojtěch, Ing. Alena Suková 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: Mgr. Jiřina Klírová 
_________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rodinný dům“ v ulici Na Hrázi 435  

 
Usnesení R/8/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí 

s navrženou projektovou dokumentací k ohlášení stavby „Rodinný dům“ v ulici Na Hrázi čp. 435 dle situačního 
výkresu č. C3, který je součástí projektové dokumentace zpracované v září 2018 Ing. K. K.*, se sídlem …*, 
IČ 49322371 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

__________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Lidmily Malé za čp. 656 

 
Usnesení R/9/2018                                                (rozprava: 4; 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 Lidmily Malé, na stávajícím parkovišti za objektem čp. 656, pro MUDr. V. Ch.*, 
podnikající fyzickou osobu, trvale bytem …*, IČ 48156680 v termínu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení akce „Objekt zánovních vozů v areálu skupiny 

BARTH“  
 
Usnesení R/10/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí 

s navrženou stavební akcí „Objekt zánovních vozů v areálu skupiny BARTH“ dle situačního výkresu č. C.3, 
z projektové dokumentace pro územní řízení, zpracované v měsíci září 2018 společností A.S.S.A. architekti 
s.r.o., se  sídlem Perlová 7, 301 14 Plzeň, IČ 49197606 s podmínkou, že vlastník pozemků parc. č. 886/28, 
1136/1, 1144/1, 1138/1 a 2713/7 v katastrálním území Pardubice umožní vybudování chodníku pro pěší 
v min. šíři 3 m, čímž dojde k propojení navržené výstavby bytových domů v rámci stavby „Obytný soubor Nový 
rybník – Pardubice“ se sídlištěm Dubina. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Složení výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucího úřadu 

 
Usnesení R/11/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 36/2018 podle zákona č. 312/2002 Sb. na pozici vedoucího 
úřadu/tajemníka Úřadu městského obvodu Pardubice III takto: 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek   starosta MO Pardubice III  předseda komise 
JUDr. Ludmila Knotková   tajemník ÚMO    člen komise 
Ing. Lenka Vacinová   vedoucí ODŽP    člen komise 
Mgr. Petr Tomášek, Ph.D.   zastupitel MO Pardubice III  člen komise 
Ing. Kateřina Kozáková   referent ODŽP    člen komise 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Rámcová smlouva o dílo č. K - MO III 01/2019 – Provádění údržby a opravy místních a účelových komunikací 

na území MO Pardubice III v roce 2019 
 
Usnesení R/12/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. K - MO III 01/2019 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 ve správě Městského obvodu Pardubice III, jejich součástí a příslušenství, ve 
struktuře a rozsahu sjednaného ročního objemu prací pro kalendářní rok 2019 v celkové maximální ceně 1 
800 000 Kč bez DPH, tj. 2 178 000 Kč včetně DPH 21 % na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

6. 
Smlouva o poskytování služeb č. O – MO III 01/2019 – odpadové hospodářství – likvidace komunálního 

odpadu a práce s tím spojené  
 
Usnesení R/13/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytování služeb č. O – MO III 01/2019 se společností Služby města Pardubic a.s., se 
sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572 na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, jejímž 
předmětem je zajištění likvidace komunálního odpadu a práce s tím spojené v předpokládaném ročním 
objemu služeb 1 184 700 Kč bez DPH, tj. 1 362 405 Kč včetně DPH 15 %. Smlouva je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Smlouva č. 1467/2019 – Svoz a likvidace TKO 

 
Usnesení R/14/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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schvaluje  

uzavření smlouvy č. 1467/2019 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 
Pardubice, IČ: 25262572, jejímž předmětem je zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu  
z 5 odpadových nádob 1 100 l v předpokládaném ročním objem služeb 78 512 Kč bez DPH, tj. 95 000 Kč 
včetně DPH 21 %, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 
8.  

Smlouva o dílo č. AG - MO III 1/2019 – Provádění zahradnických prací a dalších prací spojených 
s ošetřováním veřejné zeleně včetně svozu a likvidace odpadu a včetně zálivky 

 

Usnesení R/15/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. AG - MO III 1/2019 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 
530 12 Pardubice, IČ 25262572, jejíž předmětem je provádění zahradnických a dalších prací spojených 
s ošetřováním dřevin a 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 provádění předmětu smlouvy v kalendářním roce 2019, a to na dobu určitou od 1. 1. 
2019 do 31. 12. 2019 za cenu 2 368 424 Kč bez DPH, tj. 2 865 793 Kč včetně DPH 21 %. Smlouva včetně příloh 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

9.  
Smlouva o dílo – Dohoda č. 5 – Péče o stromy v roce 2019 

 

Usnesení R/16/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo - dohody č. 5 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 vzrostlé na pozemcích v majetku Statutárního města Pardubice v roce 
2019. Celková maximální cena za plnění předmětu dohody v roce 2019 je stanovena na 800 000 Kč včetně 
DPH 21 %. Dohoda č. 5 včetně příloh je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

10.  
Vyjádření k žádosti Mgr. I. K.* o směnu pozemků formou úplatných převodů 

 
Usnesení R/17/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s odkoupením pozemku parc. č. 742/32 v katastrálním území Pardubice o výměře 84 m2 ve vlastnictví  
Mgr. I. K.*, nar. …*, trvale bytem …* do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 

 

11.  
Vyjádření k žádosti o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene pro GasNet, s.r.o.   

 
Usnesení R/18/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem na částech pozemků parc. č. 141/1, parc. č. 356/1, parc. č. 357/2 a parc. č. 
357/5, vše v katastrálním území Studánka, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 1222-353/2018 za 
účelem uložení a provozování nově vybudovaného plynárenského zařízení v rámci akce „Reko MS Pardubice-
Věry Junkové I.“ 
_________________________________________________________________________________________ 

 

12.  
Vyjádření k žádosti společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. o uzavření o umístění reklamního 

zařízení, za účelem umístění a provozování stávajících reklamních zařízení 
 
Usnesení R/19/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o umístění reklamního zařízení na pozemcích parc. č. 409/93 (poř. č. 7) v kat. území 
Studánka, parc. č. 409/28 (poř. č. 15) v kat. území Studánka, parc. č. 409/42 v kat. území Studánka (poř. č. 16), 
parc. č. 902/2 v kat. území Pardubice (poř. č. 31) a parc. č. 2981/29 v kat. území Pardubice (poř. č. 32) za 
účelem umístění a provozování stávajících oboustranných světelných reklamních zařízení typu city light, každé 
o rozměru reklamní plochy 1,18 m x 1,75 m (tj. 2,065 m2) společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ: 
63217066, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 53220. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

13.  
Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 11. 2018 

 
Usnesení R/20/2018                                                (rozprava: 4; 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 30. 11. 2018. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

14.  
4. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2018 

 

Usnesení R/21/2018                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, 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 2018 v celkové výši 47.948 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 2018 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 12/2018 

_________________________________________________________________________________________ 
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15.  
Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 

 

Usnesení R/22/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

a) s návrhem rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 v celkové výši 40.105 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 2019 v celkové výši 
710 tis. Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení, 

c) s předloženým rozpočtovým provizóriem na rok 2019 tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto unesení. 

2. ukládá  

předložit návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019, návrh rozpočtu sociálního fondu 
Městského obvodu Pardubice III na rok 2019, návrh příp. rozpočtového provizória na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučuje je ke schválení. 

        Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 12/2018 

_________________________________________________________________________________________ 
 

16.  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2022 

 
Usnesení R/23/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2022 tak, jak je 
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2.    ukládá  

předložit návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2022 na 
nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučuje jej ke schválení. 

        Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 12/2018 

_________________________________________________________________________________________ 
 

17.  
Zvýšení pravomoci Rady městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/24/2018                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí  

s přenesením pravomoci Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na Radu městského obvodu 
Pardubice III v oblasti hospodaření obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 102 
odst. 2 a), kterou je schvalovat rozpočtová opatření v rozsahu přesunů rozpočtových prostředků mezi 
jednotlivými závaznými ukazateli vč. rezervy do výše 250 tis. Kč v sumě v rámci dané rozpočtové změny.  
Rada městského obvodu Pardubice III je povinna podat o takto provedených přesunech informaci 
Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III na jeho nejbližším zasedání, 
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2. ukládá  

předložit návrh na zvýšení pravomocí Rady městského obvodu Pardubice III na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučit ji ke schválení.    

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 12/2018 

 

 
 
 
 

18.  
Schválení odpisového plánu pro rok 2019  

 
Usnesení R/25/2018                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

pro rok 2019 odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku (DHM) v celkové výši odpisů 14.135,- Kč  a 
dlouhodobého nehmotného majetku (DNHM) ve výši odpisů 8.332,- Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

19. 
 Rozhodnutí zadavatele o sankcích spojených s pozdním dodáním díla v rámci veřejné zakázky malého 

rozsahu „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502 - 1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499 – 1501“  
 

Usnesení R/26/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje  

snížení sankcí z denní částky 50 000 Kč na 5 000 Kč stanovené v oddílu IV. článku I. odst. 2 smlouvy o dílo K 
– MO III 04/2018 uzavřené dne 30. 8. 2018 se společností KZP – stavby s.r.o., se sídlem Erno Košťála 958, 
530 12 Pardubice, IČ: 04311949 o zhotovení díla „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502-1503 
a v ul. Na Drážce u čp. 1499–1501“ schválené usnesením Rady městského obvodu Pardubice III 
č. R/558/2018 ze dne 20. 8. 2018; 

2. ukládá 

uzavřít dohodu zápisem do stavebního deníku o snížení od sankcí uvedených pod bodem 1. tohoto 
usnesení za podmínky, že Zhotovitel upustí od sankcí stanovených v oddílu IV. článku I. odst. 5. smlouvy 
uvedené v bodu 1. tohoto usnesení pro případ prodlení s placením daňového dokladu. 

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 

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


