USNESNÍ
ze 46. řádného jednání
Rady městského obvodu Pardubice III,
které se konalo dne 16. července 2018 od 13:00 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
Omluveni:
Ing. Aleš Vavřička, tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková
_________________________________________________________________________________________
1.
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Regenerace a zateplení bytového domu čp. 1006 – 1007, ulice
Erno Košťála, Pardubice“
Usnesení R/545/2018

(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 „Regenerace a zateplení bytového domu čp. 1006 – 1007,
ulice Erno Košťála, Pardubice“ dle situace – zákres do KN č. C. 03 z projektové dokumentace pro stavební
povolení a provedení stavby, č. zakázky: HMP2018-04-1300 zpracované v měsíci březnu 2018 společností
HMP top s.r.o., se sídlem Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 275 02 180, a to za následujících podmínek:
a) Vzhledem k tomu, že stavba vyžaduje kácení dřevin, bude součástí projektové dokumentace návrh
náhradní výsadby včetně hodnocení kácených dřevin a určení rozsahu požadovaného kácení.
b) Po získání pravomocného povolení k provedení stavby bude jeho stejnopis předán městskému obvodu
pro účely podání žádosti o povolení kácení příslušných dřevin.
c) Kácení, ořezy a úprava dřevin bude zajištěna odborně způsobilou osobou na náklady investora stavby.
d) V rámci stavby nesmí dojít k poškození dřevin, které nebudou při stavbě káceny, a to včetně neodborných
zásahů, které by vedli k jejich poničení.
e) Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a výkopů bude zajištěna ve smyslu ČSN 83
9061; a to zejména při opravě okapního chodníčku. Výkopy budou provedeny pouze v ose a v šíři tohoto
chodníčku. Výkopové práce nesmí narušit budoucí stabilitu stromů. Zhotovitel je povinen před ukončením
prací vyzvat Městský obvod Pardubice III ke kontrole výkopu před jeho zasypáním (zdali nedošlo k zásahu
do kořenového systému dotčených dřevin).
f) Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.

_________________________________________________________________________________
2.
Vyjádření k projektované trase vedení NN stavby „Pardubice, Luční, 740/8, knn“
Usnesení R/546/2018

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

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III, s umístění nové trasy kabelového vedení NN tak, jak je uvedeno v celkové
situaci - č. výkresu: 1, plánované stavby „Pardubice, Luční, 740/8, knn“, z projektové dokumentace ve stupni
PPD zpracované v červnu 2018 společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic
2082, 530 02 Pardubice, IČ 260 11 701, za podmínky, že uložení vedení do místní komunikace - vozovky bude
provedeno protlakem. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
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3.
Ustanovení komise pro hodnocení veřejné zakázky
„Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502 - 1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499 – 1501“
Usnesení R/547/2018

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

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
ustanovuje
dle článku IV. odst. 3 písm. e) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 4 - Zadávací řád veřejných
zakázek 5člennou hodnotící komisi včetně náhradníků složenou z členů zastupitelstva městského obvodu
a zaměstnanců úřadu, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení
a hodnocení nabídek v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve věci provedení stavby „Stavební
úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502 - 1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499 – 1501“, a to v tomto složení:
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (Václav Shejbal)
Pavel Vojtěch (Ing. Jiřina Klírová)
Martin Vlasák (František Brendl)
Ing. Irena Štěpánková (JUDr. Ludmila Knotková)
Ing. Lenka Vacinová (Ing. Monika Šimůnková)
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 2. srpna 2018 do 10:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu
městského obvodu Pardubice III, dveře č. 6, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice.
_________________________________________________________________________________________
4.
Vyjádření k žádosti společnosti UPC Česká republika, s.r.o. o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení
věcného břemene na částech pozemků parc. č. 475, parc. č. 473, parc. č. 409/176, parc. č. 409/175, parc. č.
409/179, parc. č. 409/244, parc. č. 414/34, parc. č. 414/33 vše v k.ú. Studánka
Usnesení R/548/2018

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

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného břemene na částech pozemků parc. č. 475,
parc. č. 473, parc. č. 409/176, parc. č. 409/175, parc. č. 409/179, parc. č. 409/244, parc. č. 414/34, parc. č.
414/33 vše v katastrálním území Studánka ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o., IČ 005 62 262,
se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, za účelem uložení a provozování podzemního
optického telekomunikačního vedení a telekomunikační skříně v rámci akce „Elektronická komunikační síť
UPC, Pardubice Dubinská“.
_________________________________________________________________________________________
6.
Zadání veřejné zakázky – vertikální spoluprací
„Výměna písku v pískovištích ve správě Městského obvodu Pardubice III“
Usnesení R/549/2018
(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 služby „Výměna písku v pískovištích ve správě Městského obvodu Pardubice III v roce
2018“ společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 zanabídkovou
cenu 144 468 Kč bez DPH, tj. 174 806,28 Kč včetně DPH 21 %;
2. ukládá
objednat veřejnou zakázku schválenou pod bodem 1 u společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem
Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 za nabídkovou cenu 144 468 Kč bez DPH, tj. 174 806,28 Kč včetně
DPH 21 %.
_________________________________________________________________________________________
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7.
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovené projektové dokumentace „Regenerace panelového sídliště
Dubina – etapa U - lokalita 6B“
Usnesení R/550/2018

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

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovené projektové dokumentace „Regenerace panelového
sídliště Dubina – etapa U - lokalita 6B“ uzavřené dne 26. 3. 2018 se společností PRODIN a.s., se sídlem
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161, kterým se prodlužuje termín odevzdání díla projektové
dokumentace;

2.

ukládá
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě uvedené v odstavci 1., který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Termín: 07/2018
Zodpovídá: Ing. Vacinová
________________________________________________________________________________________
8.
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky v ulici Lidmily Malé před čp. 656
Usnesení R/551/2018

(rozprava: 2; hlasování: pro 4, 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 Lidmily Malé čp. 656, před restaurací BOWLING CLUB
(dle situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení), pro Marii Pivoňkovou, podnikající
fyzickou osobu, trvale bytem Přeloučská 136, 530 06 Pardubice – Staré Čivice, IČ 04029267, v termínu od
1. 8. 2018 – 31. 10. 2018 za dodržení následujících podmínek:
1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr do 20 m2.
2. Letní předzahrádka bude umístěna pouze na ploše dle situačního výkresu.
3. Letní předzahrádka nebude napojena na žádné rozvody médií. Provozní doba letní předzahrádky bude
začínat nejdříve v 8:00 hod. a bude ukončena nejpozději ve 22.00 hod. Žadatel zodpovídá za to, že
návštěvníci předzahrádky nebudou svým chováním omezovat nebo ohrožovat obyvatele přilehlých
bytových domů. Letní předzahrádka bude umístěna u veřejné knihovny Městského obvodu Pardubice III,
z tohoto důvodu zajistí žadatel předzahrádky její bezproblémový provoz.
4. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní
předzahrádky.
5. Nově zrekonstruovaný chodník nebude znečištěn a poškozen.
6. V prostoru předzahrádky ani v jejím okolí nesmí být skladováno zboží.
_________________________________________________________________________________________
10.
Žádost o udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství městského
obvodu Pardubice III
Usnesení R/552/2018

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

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
udílí výjimku
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ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství při akci Studánecké posvícení pořádné
Městským obvodem Pardubice III ve spolupráci s panem Radkem Novákem dne 2. 9. 2018 od 14:00
do 19:00 h na veřejném prostranství před Základní školou Dubina.
_________________________________________________________________________________________
11.
Vyjádření k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR o souhlas vlastníka pozemků s realizací stavby
„I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina“
Usnesení R/553/2018

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

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
s uzavřením smlouvy o podmínkách provedení veřejně prospěšné stavby „I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka Dubina“, na základě které dojde k výstavbě severovýchodního obchvatu města, tato stavba bude realizovaná
investorem ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha –
Nusle na území Městského obvodu Pardubice III na pozemcích p. p. č. 886/5, p. p. č. 886/8, p. p. č. 886/10, p.
p. č. 886/33, p. p. č. 886/35, p. p. č. 886/41, p. p. č. 1319, p. p. č. 2703/6, p. p. č. 2706/1, p. p. č. 2720/2, p. p.
č. 2985/2, p. p. č. 2986/7, p. p. č. 5173/9, p. p. č. 5173/10, p. p. č. 5173/11, p. p. č. 5173/12, p. p. č. 5173/13 o,
p. p. č. 5173/14, p. p. č. 5173/35, p. p. č. 5173/36, p. p. č. 5173/62, p. p. č. 5173/64, p. p. č. 5173/65, p. p. č.
5173/66 v katastrálním území Pardubice ve vlastnictví Statutárního města Pardubice.
_________________________________________________________________________________________
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III).
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