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U S N E S E N Í 
ze 40. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 22. listopadu 2021 od 16:00 hod. 
prostřednictvím videokonference 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Kožíšek, Ing. Alena Suková,  
         tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Nimsová 

Omluveni:  Pavel Vojtěch 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Aktualizace Knihovního řádu Knihovny Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/490/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a  

1. schvaluje 

aktualizovanou verzi Knihovního řádu Knihovny městského obvodu Pardubice III včetně příloh dle 
předložené zprávy s účinností od 1. 12. 2021. Knihovní řád včetně příloh je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

2. pověřuje 

Pavlínu Jehličkovou, knihovnici Knihovny městského obvodu Pardubice III, k uzavírání smluv o výpůjčce 
čteček v souladu s Knihovním řádem Knihovny Městského obvodu Pardubice III ze dne 22. 11. 2021. 

_________________________________________________________________________________________ 

2. 
Knihovna Městského obvodu Pardubice III – osvobození od poplatků pro rok 2022 

 
Usnesení R/491/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a  

souhlasí   

a) s osvobozením od základního poplatku za roční členství pro děti, které se zúčastní informační 
a vzdělávací akce ze série BESED 2022 v knihovně MO Pardubice III,   

b) s osvobozením od ročního poplatku pro děti, které se zúčastní akce „Za vysvědčení registrace zdarma“ 
dne 31. 1. 2022 a 30. 6. 2022, 

c) s prominutím sankčních poplatků za opožděně vrácené knihy v období od 1. - 31. března 2022 v rámci 
akce „Březen – měsíc čtenářů“,  

d) s nákupem knih pro žáky prvních tříd základních škol na Dubině za zvýhodněnou cenu v rámci projektu 
SKIPu „Už jsem čtenář 2022“, 

e) s osvobozením od základního poplatku za roční členství pro seniory a v období od 1. 10. 2022 
do 17. 10. 2022 v rámci 26. ročníku „Týdne knihoven“.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Překážka v práci z důvodu zdravotní indispozice pro zaměstnance městského obvodu, tzv. „sick days“ 
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Usnesení R/492/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s navýšením rozsahu dní poskytovaného placeného volna z důvodů zdravotní indispozice (sick days) pro 
zaměstnance Městského obvodu Pardubice III zařazené do Úřadu městského obvodu, a to na 5 dnů 
v kalendářním roce s účinností od 1. 1. 2022. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/493/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

postup likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku evidovaného a spravovaného 
Městským obvodem Pardubice III, který je uvedený v zápise z jednání likvidační komise ze dne 5. 11. 2021 
(zápis je nedílnou součástí tohoto usnesení). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  

„Pardubice, Husova – oprava uliční vpusti“ 
 
Usnesení R/494/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) dle článku IV. odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Pardubice, Husova – oprava uliční vpusti“, 
jejímž předmětem je vytýčení stávajících inženýrských sítí; zajištění dopravně inženýrských opatření; řezání 
asfaltového krytu vozovky do hl. 15 cm; bourání stávajících zpevněných ploch; zemní práce včetně pažení a 
rozepření stěn výkopu; bourání stávajícího kameninového potrubí a montáž kameninového potrubí k uliční 
vpusti včetně nového napojení na stávající kanalizační řád; bourání 1 ks stávající šachty z prefabrikovaných 
skruží; zřízení 1 ks kanalizační uliční vpusti z betonových dílců UV -50 včetně osazení litinové mříže, rámu a 
koše na bahno; obetonování potrubí a zabetonování stávajícího napojení na potrubí včetně plechového 
krytí, zásyp novým materiálem; provedení nových podkladních vrstev komunikace (štěrkodrť, betonová 
stabilizace) do úrovně - 5 cm pod niveletou; odvoz, likvidace a evidence vzniklého stavebního odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění; provedení veškerých prací 
souvisejících s plněním předmětu objednávky; doprava veškerého materiálu a strojů nutných pro 
provedení této objednávky; 

b) s objednáním realizace veřejné zakázky uvedené v bodu a) tohoto usnesení u společnosti KVIS Pardubice 
a.s., se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934 za nabídkovou cenu 137 166,71 Kč bez DPH, tj. 
165 971,72 Kč včetně DPH; Objednávka se týká pouze prací na levé polovině části vozovky v ulici Husova u 
čp. 820 ve směru od kruhového objezdu směr centrum. Práce budou provedeny dle cenové nabídky ze dne 
10.11.2021 a rozpočtu – soupisu prací č. 57/2021 ze dne 12. 10. 2021; 

c) s objednáním náhradní (objízdné) trasy městské autobusové dopravy v souvislosti s realizací veřejné 
zakázky uvedené v bodu a) u společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 
Pardubice, IČ: 63217066 s tím, že náklady nepřekročí částku 15 000 Kč včetně DPH. 

_________________________________________________________________________________________ 
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6. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Stavba BD v ulici Hraniční, Pardubice Studánka, st. p. 25, st. p. 

15, st. p. 16, parc. č. 51/1, parc. č. 50/1, parc. č. 49/1 k. ú. Studánka“ 
 
Usnesení R/495/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Stavba BD v ulici Hraniční, 
Pardubice Studánka, st. p. 25, st. p. 15, st. p. 16, parc. č. 51/1, parc. č. 50/1, parc. č. 49/1 k. ú. Studánka“ dle 
koordinačního situačního výkresu č. C 3, který je součástí projektové dokumentace pro společné povolení, 
zpracované v září 2021 společností PPP, spol. s r.o., se sídlem Pardubice, nám. Masarykovo 1544, PSČ 530 02, 
IČ 429 37 094 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby  

„Stavební úpravy a přístavba se změnou užívání objektu st. p. č. 1311  
na hostinský dům u RD č.p. 294 - Studánka“ 

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat      (rozprava: 4; hlasování: pro -, proti 3, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Stavební úpravy a přístavba se 
změnou užívání objektu st. p. č. 1311 na hostinský dům u RD č.p. 294 - Studánka“, dle situačního výkresu č. 
D.2.1 – situace stavby, který je součástí projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, 
zpracované v září 2021 společností PLP Projektstav s.r.o., se sídlem Rosice 336, 538 34, IČ 287 93 480.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby 

 „Novostavba RD Pardubice, parc. č. 409/325, k. ú. Studánka, Pardubice“  
 

Usnesení R/496/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Novostavba RD Pardubice, 
parc. č. 409/325, k. ú. Studánka, Pardubice“, dle koordinačního situačního výkresu č. C.3, který je součástí 
projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracované v říjnu 2021 Ing. arch. Věrou Junovou, se sídlem 
Libušina 137, 592 02 Svratka, IČ 72464615 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
9. 

Vyjádření k akci „Sezemice, Počáply p.č. 5163/6 – přel. knn“ 
 

Usnesení R/497/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 
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za Městský obvod Pardubice III, s návrhem přeložky kabelového vedení akce „Sezemice, Počaply p.č. 5163/6 – 
přel. knn“ tak jak je uvedeno v koordinačním situačním výkresu č. C.3, který je součástí projektové 
dokumentace pro vydání územního souhlasu, zpracované v srpnu 2021 společností SB projekt s.r.o., se sídlem 
Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ 27767442 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření k akci „Změna územního rozhodnutí č.j. ÚSO 423/98/Vg ze 14. 8. 1998 spočívající ve změně šířky 

navržené komunikace“ na pozemcích parc. č. 2714/1, 3867/2, 3867/3, 3867/24, 1061/30, 1063/12, 
1107/55, 1107/56, 1107/114, 1064/4, 1063/11, 1107/113, 1107/71 a 3867/23 v katastrálním území 

Pardubice  
 

Usnesení R/498/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem akce „Změna územního rozhodnutí č.j. ÚSO 423/98/Vg ze 
14. 8. 1998 spočívající ve změně šířky navržené komunikace“ na pozemcích parc. č. 2714/1, 3867/2, 3867/3, 
3867/24, 1061/30, 1063/12, 1107/55, 1107/56, 1107/114, 1064/4, 1063/11, 1107/113, 1107/71 a 3867/23 
v katastrálním území Pardubice tak, jak je uvedeno v předloženém koordinačním situačním výkresu C.3 
z projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracované v říjnu 2021 společností  
VDI Projekt s.r.o., se sídlem K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČ 28860080 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k akci „Zemník - Pardubice“  

 
Usnesení R/499/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem akce „Zemník - Pardubice“ tak jak je uvedeno v katastrální situaci 
č. C.2, která je součástí projektové dokumentace pro územní řízení zpracované v září 2021 společností 
Multiaqua s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ 601 13 111 za podmínky, že po celou 
dobu provádění stavebních prací bude zajištěna sjízdnost a schůdnost přilehlých komunikací. Při znečištění 
komunikací vlivem stavby zhotovitel neprodleně zajistí na vlastní náklady úklid. V případě poškození těchto 
komunikací, uvede zhotovitel komunikace v přešlý stav. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Vyjádření k žádosti společnosti Cognus Solutions, s.r.o. o směnu nemovitostí  

 
Usnesení R/500/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

směnou níže uvedených nemovitostí:  
pozemky označené jako p.p.č. 150/1 o výměře 12 566 m2, p.p.č. 150/4 o výměře 4 497 m2, p.p.č. 160/8  
o výměře 11 228 m2, p.p.č. 160/14 o výměře 3 124 m2, p.p.č. 176/1 o výměře 4 465 m2, p.p.č. 188/3  
o výměře 1 000 m2, vše v k.ú. Černá za Bory ve vlastnictví statutárního města Pardubice 
 



 

 

Usnesení ze 40. jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 22. 11. 2021   5 z 6 
 

za  
pozemky označené jako p.p.č. 811/8 o výměře o výměře 12 996 m2, p.p.č. 811/57 o výměře 21 266 m2, st.p.č. 
7368 o výměře 456 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč.vyb., st.p.č. 8032 o výměře 21 m2, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, obč.vyb., vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti Cognus Solutions, s.r.o., 
IČO 02845474, se sídlem Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 

_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 

Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 10. 2021 

 
 

Usnesení R/501/2021                                                (rozprava: 0; 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. 2021. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Vyjádření k žádosti o nájem prostor v areálu Hůrka čp. 1823 č. 10 (vrata č. 16)  

 
Usnesení R/502/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytového prostoru v areálu Hůrka čp. 1823 o celkové výměře 32 m2 v přízemí objektu bez čp./č.e. 
označeného jako č. 10 (vrata č. 16) na pozemku stavební parcela č. 3515/18 v obci a k.ú. Pardubice, 
některému z níže uvedených žadatelů:  

- B. P.*, nar. …*, bytem …*, …*, účel nájmu – garáž. Doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu 
Pardubice. 

- Balutech 4you s.r.o., IČ 085 79 083, Palackého 107, Chlumec nad Cidlinou III, 503 51 Chlumec nad 
Cidlinou, účel nájmu – garáž. Doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Pardubice, potvrzení o 
bezdlužnosti z FÚ a OSSZ budou doložena dodatečně (nejpozději do jednání KBNP). 

 
Vzhledem ke stejnému účelu užívání necháváme konečný výběr nájemce na rozhodnutí komise pro bytové a 
nebytové prostory. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Vyjádření k žádosti o nájem prostor v areálu Hůrka čp. 1823 č. 10 (vrata č. 17-20)  

 
Usnesení R/503/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytových prostor v areálu Hůrka čp. 1823 o celkové výměře 202,89 m2 v objektu bez čp./č.e. 
označeného jako č. 10 (vrata č. 17-20) na pozemku stavební parcela č. 3515/18 v obci a k.ú. Pardubice, 
některému z níže uvedených žadatelů:  

- St. GEORG CZ s.r.o., IČ 095 52 910, se sídlem Erno Košťála 966, 530 12 Pardubice – Studánka, účel nájmu – 
sklad materiálu k podnikatelské činnosti (SPS vinylové podlahy + pěnové podložky z polyetylénové pěny). 
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Doloženo potvrzení o bezdlužnosti z FÚ, čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Pardubice a potvrzení 
o bezdlužnosti z OSSZ bude doloženo dodatečně (nejpozději do jednání KBNP). 
Doplnění: Jednatel výše uvedené společnosti pan Lukáš Uncajtik, IČ 747 45 298 užívá na základě nájemní 
smlouvy ze dne …* v areálu na Hůrkách nebytové prostory v objektu č. 7 o výměře 135,72 m2, účel nájmu – 
sklad materiálu, výše nájemného …* m2/rok bez DPH. 

- Balutech 4you s.r.o., IČ 085 79 083, Palackého 107, Chlumec nad Cidlinou III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, 
účel nájmu – garáž. Doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Pardubice, potvrzení o 
bezdlužnosti z FÚ a OSSZ budou doložena dodatečně (nejpozději do jednání KBNP). 

 
Vzhledem k neznalosti výše nájemného necháváme konečný výběr nájemce na rozhodnutí komise pro bytové 
a nebytové prostory. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Zpracovala:      Pavlína Kučerová   (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


