USNESENÍ
ze 42. řádného jednání
Rady městského obvodu Pardubice III,
které se konalo dne 19. března 2018 od 16:00 hod
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III
Přítomni:

členové Rady městského obvodu Pardubice III:
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Václav Shejbal, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková
Omluveni:
Ing. Aleš Vavřička
_________________________________________________________________________________________
1.
Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III v roce 2017
Usnesení R/493/2018

(rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Městského obvodu Pardubice III za rok 2017.
_________________________________________________________________________________________
2.
Klimatizace v prostorách Knihovny městského obvodu Pardubice III
Usnesení R/494/2018

(rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
se záměrem instalace klimatizačních jednotek v prostorách Knihovny městského obvodu Pardubice III na
náklady majitele objektu čp. 656, Lidmily Malé, 530 12 Pardubice M.H.* a D.H.*
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu).

_________________________________________________________________________________
3.
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníků v ulici Na Okrouhlíku, Pardubice – úsek od ulice
Dašická před čp. 620, 616, 617, 618, 619 po místní komunikaci (vjezd ke garážím)“
Usnesení R/495/2018

(rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1.

schvaluje
v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění a dle čl. V
Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 4 Zadávací řád veřejných zakázek přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava chodníků v ulici Na Okrouhlíku, Pardubice –
úsek od ulice Dašická před čp. 620, 616, 617, 618, 619 po místní komunikaci (vjezd ke garážím)“
společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 za celkovou cenu
265 529 Kč bez DPH, tj. 321 290 Kč včetně DPH 21 %,

2.

ukládá

uzavřít smlouvu o dílo č. K - MO III 2/2018 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka
1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce s názvem „Oprava chodníků v ulici Na Okrouhlíku, Pardubice – úsek od ulice Dašická
před čp. 620, 616, 617, 618, 619 po místní komunikaci (vjezd ke garážím)“. Smlouva včetně přílohy je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Termín: březen 2018
Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová
_________________________________________________________________________________________
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4.
Zadání zpracování PDSP a PDPS na akci „Regenerace panelového sídliště Dubina – etapa U – lokalita 6B (6BK4, 6B-K5, 6B-O7, 6B-O8, 6B-S3)“
Usnesení R/496/2018

(rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. schvaluje
a) v souladu s čl. III odst. 3 vnitřní směrnice Městského obvodu Pardubice III č. 9/2011 ve znění dodatku č.
4 Zadávací řád veřejných zakázek přímé zadání zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a
PDPS na akci: “Regenerace panelového sídliště Dubina – etapa U – lokalita 6B (6B-K4, 6B-K5, 6B-O7, 6BO8, 6B-S3)“ za cenu 360 580 Kč včetně DPH 21% společnosti PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530
02 Pardubice, IČ: 25292161,
b) návrh smlouvy o dílo, jejíž znění je nedílnou součástí tohoto usnesení.
2. ukládá
uzavřít se společností PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 smlouvu
o dílo schválenou v článku 1 b) tohoto usnesení.
Termín: březen 2018
Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová
_________________________________________________________________________________________
5.
Dodatek ke smlouvě o zařazení odsouzených do práce
Usnesení R/497/2018

(rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě čj. VS 7/006/001/2013-21/ZVO/131 ze dne 30. 8. 2013 uzavřené mezi
Vězeňskou službou ČR se sídlem Soudní 1672/1am 140 67 Praha 4, IČ 00212423, kterým se navyšuje
odměna za práci odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody v souladu s NV č.
361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených,
2. ukládá
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě specifikované v bodě 1.
T: březen
Z: Ing. Lenka Vacinová
_________________________________________________________________________________________
7.
Podpora aktivit senior klubů MO Pardubice III pro rok 2018
Usnesení R/498/2018

(rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. schvaluje
poskytnutí věcných darů senior klubům MO Pardubice III v roce 2018 dle „Pravidel Rady městského
obvodu Pardubice III o podpoře aktivit senior klubů“ v následující výši:
• klub seniorů č. 11 zastoupený p. E.Ť.* v celkové hodnotě 31.500,- Kč,
• klub seniorů č. 16 zastoupený p. D.K.* v celkové hodnotě 27.500,- Kč,
• klub seniorů č. 20 zastoupený p. R.S.* v celkové hodnotě 59.500,- Kč,
2. ukládá
vést řádnou evidenci a příslušnou administrativu dle ustanovení „Pravidel Rady městského obvodu
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Pardubice III o podpoře aktivit senior klubů“ při poskytování věcných darů senior klubům.
Z: Ing. Irena Štěpánková
T: 2018

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu).
________________________________________________________________________________________
8.
Pořádání jednorázových kulturních akcí
Usnesení R/499/2018

(rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. schvaluje
a) pořádání jednorázové kulturní akce „Koncert ke Dni matek – Josef Sochor“ ve velkém sále KD Dubina
Pardubice počátkem května 2018,
b) pořádání jednorázové kulturní akce „Program k 100. výročí vzniku Československé republiky“ ve
velkém sále KD Dubina Pardubice v říjnu 2018.
2. ukládá
zajistit organizaci a konání kulturních akcí uvedených v bodě 1.
Z: Ing. Irena Štěpánková
T: květen/2018 akce ad a)
říjen/2018 akce ad b)
_________________________________________________________________________________________
9.
1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2018
Usnesení R/500/2018

(rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. souhlasí
a) s návrhem 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2018 v celkové výši rozpočtu
47.276 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 1/2018, jak je
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,
b) s návrhem 1. změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2018 v celkové
výši rozpočtu 673 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, které obsahuje rozpočtové opatření číslo 2/2018,
jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,
2. ukládá
předložit 1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2018 a 1. změnu rozpočtu sociálního
fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2018 na nejbližším jednání Zastupitelstva městského
obvodu Pardubice III ke schválení.
Z: Ing. Irena Štěpánková
T: 3/2018
________________________________________________________________________________________
10.
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky v ulici Na Drážce před čp. 1810
Usnesení R/501/2018

(rozprava: 2; 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 chodníku pro umístění a
provozování letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Na Drážce, před barem JOLLY JOKERS čp. 1810, pro
společnost CASCO 21 s. r. o., se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČ 283 74 762 v termínu od 1. 4.
2018 do 31. 10. 2018 za dodržení následujících podmínek:
1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr 40 m2
2. Bude zachována volná průchozí šířka chodníku min. 2,30 m. Restaurační předzahrádka bude umístěna
pouze na ploše dle situačního výkresu.
3. Hudební a jiný zvukový doprovod nebude během celé provozní denní doby předzahrádky rušit obyvatele
okolních domů a bude ukončen do 21.00 hod., denní provoz letní předzahrádky bude ukončen nejpozději
do 22.00 hod.
4. Provozovatel letní předzahrádky zajistí každodenní úklid přilehlých zelených ploch a zpevněných ploch
komunikací v okolí této předzahrádky.
5. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní
předzahrádky.
_________________________________________________________________________________________
11.
Vyjádření k mobilní stavbě na pozemku parc. č. 778/7 v katastrálním území Pardubice
Usnesení R/502/2018

(rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III, s navrženou mobilní stavbou na pozemku parc. č. 778/7 v katastrálním území
Pardubice mezi ulicemi Dašická a Raabova dle situačního výkresu předloženého M.T.* s tím, že budou
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu).
_________________________________________________________________________________________
12.
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Spojilská“
Usnesení R/503/2018

(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 – Spojilská“ tak, jak je uvedeno
v situačním výkresu Situace stavby č. výkresu RP-2-0696, zpracovaném v měsíci lednu 2018 společností
REPLYN s.r.o., se sídlem Bělehradská 542, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČ 252 63 544, za dodržení podmínek:
• Pokud zůstane po dokončení stavebních prací zbývající kryt chodníku v šíři menší než 1 m, bude provedena
pokládka nového krytu chodníku v celé jeho šíři a délce výkopů na náklady investora.
• Po dokončení stavebních prací bude provedeno přeložení zámkové dlažby na všech dotčených místních
komunikacích – chodnících v celé jejich šíři a délce výkopů na náklady investora.
Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.
_________________________________________________________________________________________
13.
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Pod Lipami + 1“
Usnesení R/504/2018

(rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
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za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Reko MS Pardubice – Pod l“ tak, jak je uvedeno v situačním
výkresu Situace stavby č. výkresu RP-X-1378, zpracovaném v měsíci únoru 2018 společností REPLYN s.r.o., se
sídlem Bělehradská 542, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČ 252 63 544, za dodržení podmínky, že po dokončení
stavebních prací bude provedeno přeložení zámkové dlažby na všech dotčených místních komunikacích –
chodnících v celé jejich šíři a délce výkopů na náklady investora.
Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.
_________________________________________________________________________________________
14.
Jednací řád Rady městského obvodu Pardubice III
Usnesení R/505/2018

(rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
schvaluje
jednací řád Rady městského obvodu Pardubice III, jehož znění je nedílnou součástí tohoto usnesení včetně
příloh.
________________________________________________________________________________________
15.
Vyjádření k žádosti Ing. Vladimíra Engelmajera o prodej části pozemků
parc. č. 409/30 a 409/31 v k.ú. Studánka
Usnesení R/506/2018

(rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
doporučuje
řešit dispozici s pozemky směnou pozemků uvedených v bodě 1. za část pozemku parc. č. 409/243
v katastrálním území Studánka ve vlastnictví žadatele, s případným doplacením z rozpočtu města. Jedná se o
pozemek, na němž byla v roce 2014 v rámci akce: „Centrální osa sídliště SZ-JV Pardubice – Dubina“
zrekonstruována komunikace – chodník a vybudovány vyvýšené záhony s výsadbou dřevin, vše ve vlastnictví
Statutárního města Pardubice.
_________________________________________________________________________________________
16.
Vyjádření k žádosti Ivany Růžičkové o změnu nájemce části pozemku parc. č. 409/31 v k.ú. Studánka
Usnesení R/507/2018

(rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
se změnou nájemce části pozemku parc. č. 409/31 o výměře 37 m 2 v katastrálním území Studánka z Boženy
Fořtové, nar. 25. 9. 1956, trvale bytem Kosmonautů 247, Pardubice na Ivanu Růžičkovou, nar. 28. 2. 1979,
trvale bytem Palackého třída 2627, Pardubice za účelem umístění a provozování prodejního stánku s textilem.
_________________________________________________________________________________________
17.
Zadání veřejné zakázky
„Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3A (3A-K5, 3A-K8, 3A-O2), Pardubice“
Usnesení R/508/2018

(rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1.

schvaluje
přímé zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Regenerace panelového sídliště Dubina –
lokalita 3A (3A-K5, 3A-K8, 3A-O2), Pardubice“ společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka
1803, Pardubice, IČ 25262572 za celkovou cenu 8 260 050,66 Kč bez DPH, tj. 9 994 661,30 Kč včetně DPH
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21 %, v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění a
článkem V. vnitřní směrnice č. 9/2011 Zadávací řád veřejných zakázek,
2.

ukládá

uzavřít smlouvu o dílo č. K – MO III 03/2018 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka
1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3A (3A-K5, 3A-K8, 3A-O2), Pardubice“.
Smlouva včetně jejích příloh je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Termín: 03/2018
Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová
_________________________________________________________________________________________
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III).
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