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U S N E S E N Í 
z 16. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 29. února 2016 od 16:30 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni: - 
________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Vyvěšení tibetské vlajky 

Usnesení R/189/2016                                                (rozprava: 2; 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 2016 na budově Úřadu 
městského obvodu Pardubice III. 
 ______________________________________________________________________________________ 

 
4. 

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu: „Oprava ploch u garáží v ulici Věry Junkové, Pardubice“  
 
Usnesení R/190/2016                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. 2) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
1. schvaluje 

a) v souladu s § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle 
čl. V, odstavcem 3 Vnitřní směrnice č. 9/2011 Zadávací řád veřejných zakázek přímé zadání plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ Oprava ploch u garáží v ulici Věry 
Junkové, Pardubice“ etapa 1, 2, 3, 4 společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 
Pardubice, IČ 25262572 za nabídkovou cenu 3 302 171 Kč bez DPH, tj. 3 995 627 Kč včetně DPH 21 %; 

b) uzavření smlouvy o dílo č. K – MO III 02/2016, která je přílohou tohoto usnesení;  
c) financovat provedení stavebních prací uvedených pod písm. a) tohoto bodu usnesení z rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice III na rok 2016, z kapitoly Doprava, Investice do dopravy, „Oprava ploch 
u garáží V. Junkové“; 

2. ukládá 
a) předložit smlouvu o dílo č. K – MO III 02/2016, která je přílohou tohoto usnesení k podpisu smluvních 

stran; 

b) předložit Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III návrh na změnu rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III na rok 2016, spočívající v navýšení kapitoly Doprava, Investice do dopravy, „Oprava ploch 
u garáží V. Junkové“ o 700 000 Kč, aby bylo možné dokončit celou stavbu; 

c) po schválení změny rozpočtu předložit Radě městského obvodu Pardubice III návrh dodatku č. 1 
smlouvy o dílo č. K – MO III 02/2016 na provedení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Oprava ploch u garáží v ulici Věry Junkové, Pardubice“ etapa 5 za nabídkovou cenu 704 214 
Kč včetně DPH 21 %; 

3. souhlasí 
s případnou mezideponii odtěžené zeminy na pozemku parc. č. 988/12 v katastrálním území Pardubice ve 
vlastnictví Statutárního města Pardubice (v areálu bývalých kasáren Hůrka). 

Z: Ing. Lenka Vacinová 
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T: březen 2016 

_________________________________________________________________________________ 
5. 

Vyjádření ke stavebnímu záměru – výstavba dřevěného přístřešku na pozemku parc. č. 233/122 
v katastrálním území Studánka  

 
Usnesení R/191/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženým stavebním záměrem – výstavbou dřevěného přístřešku na 
pozemku parc. č. 233/122 v katastrálním území Studánka , který je zakreslený do situačního výkresu – C, 
z projektové dokumentace již vybudovaného oplocení pozemků parc. č. 167/10 a 233/122 v katastrálním 
území Studánka, zpracované v listopadu 2014 Ing. Davidem Karbulkou, se sídlem Jaroslav 34, 534 01  Holice, 
IČ 66298521 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. Vyjádření bude použito jako podklad pro územní souhlas. 

_________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky v ulici Na Drážce před čp. 1810 

 
Usnesení R/192/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

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. 
2016 do 31. 10. 2016 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. 

_________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Informativní zpráva o inventarizaci majetku a závazků Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2015  

 
Usnesení R/193/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o inventarizaci majetku Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2015. 

__________________________________________________________________________________ 
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8. 
Poskytování dotací z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice III“ pro rok 2016 

 
Usnesení R/194/2016                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) poskytnutí dotací z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice III“ pro rok 2016 
v celkové výši 190.600,- Kč dle žádostí tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

b) poskytnutí dotace společnosti Barocco sempre giovane, o.p.s., se sídlem Sukova třída 1260, 
Pardubice, IČ 28813201 zastoupené Mgr. Josefem Krečmerem, na konání „38. mezinárodního 
festivalu Pardubické hudební jaro“ ve výši 10.000,- Kč z prostředků rezervy starosty, 

2. ukládá  

uzavřít smlouvy o poskytnutí schválených dotací s příslušnými subjekty. 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: březen 2016 

________________________________________________________________________________________ 
9. 

Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Zajíčkova“ 
 
Usnesení R/195/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Reko MS Pardubice – Zajíčkova“ tak, jak je uvedeno 
v situačním výkresu č. PP z projektové dokumentace pro územní rozhodnutí zpracované v měsíci říjnu 2015 
společností RIP - Pardubice spol. s r.o., se sídlem Růženy Vojtěchové 698, 530 12 Pardubice, IČ 25258800 za 
dodržení následujících podmínek: 

1. Z komunikací budou vyjmuty stávající NTL plynovody mimo vedení kolem 2 betonových sloupů (cca 6 a 
6,5 m) umístěných v chodníku před čp. 1575 a čp. 1700. 

2. Po ukončení stavebních prací bude v ulici Zajíčkova v úseku od křižovatky s ulicí Mandysova po čp. 1672 
provedena pokládka nového asfaltového krytu chodníku v celé jeho šíři a délce výkopů a před čp. 998 -  
čp. 1002 a čp. 935 bude provedena pokládka nového krytu chodníku v celé jeho šíři a délce výkopů. 
Opravovaný chodník bude proveden s asfaltovým krytem a v místě napojení na stávající asfaltový povrch 
bude provedeno zalití spár modifikovanou zálivkou. 

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

 

10. 
Zadání zpracování PDSP a PDPS „Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční  

a prodloužení chodníku podél základní školy do ulice Ve Stezkách“ 
 
Usnesení R/196/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, 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 pro stavební povolení včetně 
inženýrské činnosti a projektové dokumentace pro provedení stavby: „Rozšíření parkovacích míst v ul. 
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Luční a prodloužení chodníku podél základní školy do ulice Ve Stezkách“ za cenu 118 580 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.  
______________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Realizace náhradní výsadby v ulici Jana Zajíce u bytového domu čp. 866 – 869 

(etapa A a C) a v ulici Erno Košťála u čp. 994 – 995 
 

Usnesení R/197/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) realizaci náhradní výsadby v ulici Jana Zajíce u bytového domu čp. 866 - 869 (etapa A a C) a u bytového 
domu čp. 994 - 995 v ulici Erno Košťála jako plnění povinnosti dle rozhodnutí o povolení kácení dřevin 
rostoucích mimo les vydaném dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,  

b) přímé zadání prací uvedených v bodu a) tohoto usnesení společnosti Služby města Pardubic a.s. se sídlem 
Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 v souladu s článkem V. odst. 3 písm. e) Zadávacího řádu veřejných 
zakázek Městského obvodu Pardubice III za celkovou nabídkovou cenu 143 367 Kč včetně DPH 21 % 
(obsahuje materiál, borku, zeminu, postřik, dopravu a výsadbové práce). 

______________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene za účelem uložení a provozování 

kabelového vedení nn v rámci stavby „Pardubice Hůrka – knn – Lédl“ 
 

Usnesení R/198/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením věcného břemene na části p.p.č.  4074/1, části p.p.č. 987/18, části p.p.č. 2714/1, části p.p.č. 
1046/13, části p.p.č. 1046/12, části p.p.č. 1042/18, části p.p.č. 2988/17, části p.p.č. 2988/1 v katastrálním 
území Pardubice za účelem uložení a provozování kabelového vedení nn v rámci stavby: „Pardubice Hůrka – 
knn – Lédl“. 
______________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Bezpečný přechod pro chodce v ulici Na Drážce“ 

 
Usnesení R/199/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Bezpečný přechod pro chodce v ulici Na Drážce“ 
dle části C, situačního výkresu č. 02, projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované v měsíci 
červenci 2015 Ing. Hynkem Seinerem, se sídlem Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, IČ 74569104 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení akce „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3 (3A-

K5, 3A-K8, 3A-O2)“ 
 
Usnesení R/200/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3 
(3A-K5, 3A-K8, 3A-O2)“ dle části dokumentace C, situačního výkresu č. 2 projektové dokumentace pro 
stavební povolení, zpracované společností PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, 
IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 
 

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


