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U S N E S E N Í 
z 27. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 30. ledna 2017 od 13:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni: Ing. Aleš Vavřička 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Jednání Rady městského obvodu Pardubice III zahájil starosta Městského obvodu Pardubice III pan Ing. Mgr. 
Vítězslav Štěpánek. Při zahájení 27. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III byli přítomni čtyři 
členové Rady městského obvodu Pardubice III. Byla tedy splněna podmínka ustanovení § 101 odst. 2. zákona 
č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), v platném znění: Rada městského obvodu Pardubice III je schopna se 
usnášet, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.  
Pan starosta v úvodu připomněl členům Rady městského obvodu Pardubice III povinnost plynoucí ze zákona 
č. 159/2006 Sb., § 8 týkající se oznámení o osobním zájmu nebo vztahu k projednávané věci. Oznámení 
podává příslušný člen Rady městského obvodu Pardubice III písemně před zahájením jednání nebo ústně 
v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu 
z jednání. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

2. 
Vyjádření k projektované trase akce „16010-031559 – RVDSL 1605 C E PADU39 MET“ v ulici Spojilská 

 

Usnesení R/318/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy elektronické komunikační sítě SEK, tak jak je uvedeno 
v polohopisném plánu, č. výkresu 1 P z dokumentace pro provedení stavby „16010-031559 – RVDSL 1605 C E 
PADU39 MET“ v ulici Spojilská, zpracované v prosinci 2016 Ing. Lenkou Bláhovou, se sídlem 582 32 Lipnice nad 
Sázavou 80, IČ 61212407 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Vyjádření k projektované trase akce „16010-030989 – RVDSL 1605 C E PADU33 MET“ 

 

Usnesení R/319/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy elektronické komunikační sítě SEK, tak jak je uvedeno 
v polohopisném plánu, č. výkresu 1 P z dokumentace pro provedení stavby „16010-030989 – RVDSL 1605 C E 
PADU33 MET“, zpracované v prosinci 2016 Ing. Lenkou Bláhovou, se sídlem 582 32 Lipnice nad Sázavou 80, IČ 
61212407 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

6.  
Vyjádření k projektové dokumentaci pro odstranění stavby čp. 531 v ulici Na Drážce a k projektové 

dokumentaci stavby „Bytový dům na st.p.č. 1581 a p.p.č. 733/14, Pardubice“ 
 

Usnesení R/320/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí na odstranění stavby čp. 531 v ulici Na Drážce 
dle D.4.1 Technické zprávy, která je součástí projektové dokumentace pro územní řízení, zpracované 
v měsíci září 2016 Ing. Jiřím Staňkem, se sídlem Sezemická 1290, 530 03 Pardubice, IČ 115 86 460 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů, 

b) za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Bytový dům na st.p.č. 1581 a p.p.č. 733/14, 
Pardubice“ dle koordinační situace – návrhu, číslo výkresu č. C.2.1, projektové dokumentace pro územní 
řízení, zpracované v měsíci září 2016 Ing. Jiřím Staňkem, se sídlem Sezemická 1290, 530 03 Pardubice, 
IČ 115 86 460 s tím, že bude pro každý byt vytvořeno 1 parkovací místo. Dále budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Informativní zpráva -  hospodaření Městského obvodu Pardubice III za rok 2016 

 

Usnesení R/321/2017                                                (rozprava: 2; 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. 12. 2016. 

__________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Informativní zpráva o stavu pohledávek k 31. 12. 2016 

 

Usnesení R/322/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o stavu pohledávek k 31. 12. 2016 

_________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Žádost Ing. arch. Petra Štěrby a RNDr. Libuše Štěrbové o prodej části p.p.č. 409/125  

v k.ú. Studánka o výměře 197 m2 
 

Usnesení R/323/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem části p.p.č. 409/125 v k.ú. Studánka o výměře cca 197 m2 ve vlastnictví Statutárního města 
Pardubice do vlastnictví Ing. arch. Petru Štěrbovi, nar. 24. 6. 1944 a RNDr. Libuši Štěrbové, nar.  
13. 10. 1945, oba trvale bytem Bartoňova 902, Pardubice, za účelem užívání jako zahrada. 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

11. 
Žádost Evy Hronové o odkoupení p.p.č. 774/22 v k.ú. Pardubice 

 

Usnesení R/324/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s odkoupením pozemku parc. č. 774/22 o výměře 374 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví Evy Hronové, nar. 16. 
11. 1941, trvale bytem K Pardubičkám 109, Pardubice do vlastnictví Statutárního města Pardubice, 
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IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. Na pozemku je vybudována místní komunikace 
(chodník a vozovka) ve vlastnictví Statutárního města Pardubice.  

__________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Zadání zpracování PDSP a PDPS „Stavební úpravy v ul. Na Drážce u čp. 1561-1563“ 

 

Usnesení R/325/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, 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: „Stavební úpravy v ul. Na Drážce u 
čp. 1561 – 1563“ za cenu 105 270 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. 
__________________________________________________________________________________ 

13. 
Zadání zpracování PDSP a PDPS  

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

Usnesení R/326/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

c) 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: „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u 
čp. 1502-1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499-1501“ za cenu 127 050 Kč včetně DPH společnosti PRODIN 
a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161,  

d) uzavření smlouvy o dílo podle písm. a), která je přílohou tohoto usnesení.  

__________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Knihovna Městského obvodu Pardubice III – osvobození od poplatků 

 

Usnesení R/327/2017                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a 

souhlasí  

a) s osvobozením od základního poplatku za registraci čtenářského průkazu pro děti, které se zúčastní 
projektu „Už jsem čtenář 2017“ v knihovně MO Pardubice III,  

b) s prominutím sankčních poplatků za opožděně vrácené knihy v období od 1. - 31. března 2017 v rámci 
akce Březen – měsíc čtenářů, 

c) s osvobozením od základního poplatku za registraci čtenářského průkazu pro matky na mateřské 
dovolené a seniory v období od 2. 10. – 8. 10. 2017 v rámci 21. ročníku Týdne knihoven. 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

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


