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U S N E S E N Í 
z 3. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 23. února 2015 od 16:00 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, 
Ing. Aleš Vavřička 
tajemník ÚMO Pardubice III: JUDr. Ludmila Knotková  

Omluveni: - 
________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Vyvěšení tibetské vlajky 

 

Usnesení R/32/2015                                            (rozprava: 5; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. 2) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e 

vyvěšení tibetské vlajky v rámci mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet dne 10. března 2015 na budově 
Úřadu městského obvodu Pardubice III. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava chodníku v ulici U Háje před čp. 1504 - 1509 

 
Usnesení R/33/2015                                            (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í  

se zadáním stavby „Oprava chodníku v ulici U Háje před čp. 1504 – 1509“ společnosti Služby města Pardubic 
a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 za cenu 776 089,81 Kč včetně DPH. 
________________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Smlouva o dílo č. AG-MO III 2/2015 – Seč trávníků na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2015 

 
Usnesení R/34/2015                                            (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO III 2/2015 se Službami 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 
2015 na dobu určitou od 15. 3. 2015 do 15. 12. 2015 za cenu 1 843 974,50 Kč včetně DPH 21 %. 

_________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Žádost Nadace pro rozvoj města Pardubic o bezúplatný převod pozemků a společnosti PAYTON o 

bezúplatný převod pozemků a odkoupení dopravní infrastruktury 

 
Usnesení R/35/2015                                            (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í 
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a) s bezúplatným převodem p.p.č. 424/70 o výměře 215 m2, p.p.č. 424/72 o výměře 59 m2 k.ú. Studánka 
do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice od 
Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČ 46495801, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, 

b) s bezúplatným převodem p.p.č. 462/10 o výměře 2469 m2, části p.p.č. 462/17 o výměře 19 m2, části 
p.p.č. 220/4 o výměře 35 m2 k.ú. Studánka do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, 
se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice od společnosti PAYTON a.s., IČ 27658708, se sídlem Praha 3, 
Roháčova 188/37, 

c) s odkoupením dopravní infrastruktury (komunikace, chodníky, zeleň, VO) vybudované na p.p.č. 462/10 o 
výměře 2469 m2, části p.p.č. 462/17 o výměře 19 m2, části p.p.č. 220/4 o výměře 35 m2, p.p.č. 424/70 o 
výměře 215 m2, p.p.č. 424/72 o výměře 59 m2 k.ú. Studánka do vlastnictví statutárního města 
Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice za cenu 1.000,- Kč od společnosti 
PAYTON a.s., IČ 27658708, se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37 za podmínky, že při převodu do správy 
Městského obvodu Pardubice III bude písemně sdělen rozsah a délka záruční lhůty a název společnosti, u 
které bude možné uplatnit případné záruky.  

_________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Žádost Reklamního servisu RS, spol. s r.o.  

o uzavření dodatku ke smlouvě o umístění reklamního zařízení – válcového pylonu  
 
Usnesení R/36/2015                                            (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í 

s uzavřením dodatku ke smlouvě uzavřené mezi Statutárním městem Pardubice a společností Reklamní 
servis RS, spol. s r.o., IČ 49287541, se sídlem Pardubice, Svaté Anežky České 28, o umístění reklamního 
zařízení – válcového pylonu pro organizované vylepování plakátů do velikosti formátu A1 DIN o rozměru 
výlepové plochy 9 m2, a to z důvodu jeho přemístění z části p.p.č. 409/31 v k.ú. Studánka na část p.p.č. 
406/26 v k.ú. Studánka. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

6. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Bartoňova před čp. 835 

 
Usnesení R/37/2015                                            (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í 

za Městský obvod Pardubice III, se  zvláštním užíváním místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, ulici Bartoňova na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 835 - 839, konkrétně před 
čp. 835 (dle situačního výkresu) pro M.N.* v termínu od 27. 2. 2015 do 31. 12. 2016.  Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Kulturní akce Městského obvodu Pardubice III pro rok 2015  

 

Usnesení R/38/2015                                            (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. s c h v a l u j e 

uskutečnit akce Městského obvodu Pardubice III na rok 2015 „Dopravní soutěž pro děti“ (termín 15. 4. 
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2015), „Slet čarodějnic“ (termín 30. 4. 2015), „Dětský den“ (termín 1. 6. 2015), „Studánecké posvícení“ 
(termín 30. 8. 2015), „Hry pro seniory“ (září 2015), „sv. Václav – vítání podzimu“ (termín září 2015), 
„Drakiáda“ (říjen 2015), „Strašidelná stezka“ (listopad 2015), „Vánoční zpívání“ (termín 23. 12. 2015), 
„PC pro seniory“ (jarní a podzimní kursy), „Farmářské trhy“ (každou sobotu od března do prosince 2015), 
„Promenádní koncerty“ (poslední resp. předposlední čtvrtek v měsících duben, květen, červen a září 
2015), „Opékání buřtů“ (6x červen – září 2015, střídavě na Dubině a Na Drážce –  předpokládané termíny 
19.6., 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 11.9.). Akce budou připraveny ve spolupráci s KC Pardubice a místními 
základními školami, 

2. d o p o r u č u j e 

navýšit výdajovou položku na kulturní akce pořádané v roce 2015 na částku 295 tis. Kč. 

 _______________________________________________________________________________ 
 

8. 
Informativní zpráva o inventarizaci majetku a závazků Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2014  

 

Usnesení R/39/2015                                            (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

b e r e   n a    v ě d o m í 

informativní zprávu o inventarizaci majetku Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2014. 

_________________________________________________________________________________ 
 

9. 
1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2015 

 

Usnesení R/40/2015                                            (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. b e r e   n a   v ě d o m í   

návrh 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2015 v celkové výši rozpočtu 
37.053,7 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

2. u k l á d á  

předložit 1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2015 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 2/2015 

______________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené starosty 

 

Usnesení R/41/2015                                            (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. 1) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e 

proplacení zůstatku nevyčerpané řádné dovolené za rok 2014 evidované k 31. 12. 2014 starostovi Městského 
obvodu Pardubice III v souladu s § 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: březen 2015 

_________________________________________________________________________________________ 
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11. 

Návrh Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2015 - 2018 
 

Usnesení R/42/2015                                            (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. b e r e   n a   v ě d o m í  

návrh Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2015 – 2018 dle přílohy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. u k l á d á  

a) projednat návrh Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2015 – 2018 
s vedoucími odborů úřadu s komentářem  

b) předložit dokument na jednání Rady městského obvodu Pardubice III. 

Z: JUDr. Ludmila Knotková 
T: 30. března 2015 

______________________________________________________________________________________ 

12. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Jana Zajíce před čp. 864 

 

Usnesení R/43/2015                                            (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í 

za Městský obvod Pardubice III, se  zvláštním užíváním místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, ulici Jana Zajíce na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 860 - 864, konkrétně před 
čp. 864 (dle situačního výkresu) pro J.S.* v termínu od 27. 2. 2015 do 31. 12. 2016.  Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

______________________________________________________________________________________ 

13. 
Nákup propagačních předmětů 

 
Usnesení R/44/2015                                            (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í 

s nákupem propagačních předmětů z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III ve výši do 15.000,- Kč. 
______________________________________________________________________________________ 

14. 
Žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene na části p.p.č.  79/11, p.p.č. 351/22 k.ú. 

Studánka za účelem uložení a provozování kabelového vedení NN v rámci stavby „Pardubice, Pod 
Zahradami, přeložka nn – Kačmarik“ 

 
Usnesení R/45/2015                                            (rozprava: 5; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. 1) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í 
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se zřízením věcného břemene na část pozemku parc. č. 79/11 a parc. č. 351/22 v katastrálním území 
Studánka za účelem uložení a provozování kabelového vedení NN v rámci stavby „Pardubice, Pod Zahradami, 
přeložka nn – Kačmarik“, žadatele společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, 
Teplická 874/8, IČ 24729035, a to pouze na úsek trasy inženýrské sítě NN vedené v zeleném pásu v ulici Pod 
Zahradami. 

Důvod: Podle § 36 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, energetická, telekomunikační, 

vodovodní, kanalizační a jiná vedení, pokud nejsou zřizována pro potřeby dálnice, silnice nebo místní 

komunikace, nesmějí být podélně umísťována v jejich tělese. V návaznosti na výše uvedené proto 

upozorňujeme na fakt, že trasa stávajícího vedení na pozemcích parc. č. 79/13 a 79/14 není ovlivněna dle 

předložené projektové dokumentace plánovanou stavbou „Vila Studánka – rezidenční bydlení“, a proto není 

důvod k přeložce kabelového vedení do chodníku. 

______________________________________________________________________________________ 

15. 
Zadání inženýrské činnosti a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Centrální osa 

sídliště SV-JZ Dubina, Pardubice 
 

Usnesení R/46/2015                                            (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í  

se zadáním výkonu inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení na stavbu: „Centrální osa sídliště 
severovýchod – jihozápad Dubina, Pardubice“ a následné zpracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby od společnosti PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, Pardubice, IČ 25292161 za celkovou cenu 
158 510 Kč včetně DPH 21 %. 
______________________________________________________________________________________ 

 

16. 
Program pro poskytování dotací 

 

Usnesení R/47/2015                                            (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e 

vnitřní směrnici č. 15/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


