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U S N E S E N Í 
z 6. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 27. dubna 2015 od 13:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Vyjádření ke stavební akci „Veřejné osvětlení silnice I/36 v úseku od OD Albert po točnu MHD Hůrka“ 

 
Usnesení R/64/2015                                            (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 „Veřejné osvětlení silnice I/36 v úseku od OD Albert po 
točnu MHD Hůrka“ tak, jak je uvedeno v situačním výkresu projektové dokumentace pro stavební povolení 
zpracovaném Ing. Tomášem Bártou, se sídlem Na Pašti 183, Srch IČ 15611388 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba chaty“ v Pardubicích části Hůrka na pozemku 

parc. č. 1045/3 k. ú. Pardubice  
 
Usnesení R/65/2015                                            (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 „Novostavba chaty“ v Pardubicích části Hůrka na 
pozemku parc, č. 1045/3 k. ú. Pardubice, jejíž projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby zpracoval 30. 1. 
2015 atelier Architektura inspirovaná rozumem, Ing. arch. Vítězslav Táborský - autorizovaný architekt ČKA 
4018 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Lidmily Malé za čp. 656 

 
Usnesení R/66/2015                                            (rozprava: 5; 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 pro zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, ulici Lidmily Malé na stávajícím parkovišti za objektem zdravotního střediska čp. 656 (dle 
situačního výkresu) pro MUDr. Vlastimila Chocenského, podnikající fyzickou osobu, trvale bytem Jiránkova 
2263, 530 02 Pardubice, IČ 48156680 v termínu od 2. 5. 2015 do 31. 12. 2018.  Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
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4. 
Žádost V.E.* a O.E.* o výpůjčku a bezúplatný převod stavebních úprav části pozemku parc. č. 409/31 v k.ú. 

Studánka za účelem vybudování přístupu k bankomatu 
 
Usnesení R/67/2015                                            (rozprava: 5; hlasování: pro 4, proti 1, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

a) s výpůjčkou části pozemku parc. č. 409/31 o maximální výměře 5 m2 v katastrálním území Studánka za 
účelem vybudování přístupu k bankomatu KB, a.s., který bude umístěn v budově žadatelů čp. 982 ul. 
Jana Zajíce v Pardubicích V.E.* a O.E.*,  

b) s bezúplatným převodem stavebních úprav na části pozemku parc. č. 409/31 o výměře  
5 m2 v katastrálním území Studánka vybudovaných V.E.* a O.E.* do vlastnictví Statutárního města 
Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice po vydání souhlasu respektive 
kolaudačního souhlasu stavebního úřadu. 

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Žádost L.C.* o nájem nebytových prostor v čp. 826, Bartoňova ul. 

 
Usnesení R/68/2015                                            (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytového prostoru o výměře 14 m2 v 6. NP objektu čp. 826 Bartoňova ul. stojícím na pozemku 
st. parc. č. 734 v katastrálním území Studánka a obec Pardubice L.C.* pro účel nájmu – provozování 
kosmetických služeb, manikúra, pedikúra, porušování integrity kůže. 
  

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Žádost společnosti BARTH- media, a.s. o prodej, odkoupení a snížení nájemného 

 
Usnesení R/69/2015                                            (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s prodejem p.p.č. 1128/1 o výměře 193 m2, p.p.č. 1128/23 o výměře 28 m2, části p.p.č. 1136/11 o 
výměře cca 34 m2 (dle GP č.  7991-38/2015 p.p.č. 1136/11), části p.p.č. 1136/12 o výměře cca 39 m2 (dle 
GP č. 7991-38/2015 p.p.č. 1136/12), části p.p.č. 2990/1 o výměře cca 424 m2 (dle GP č. 7991-38/2015 
p.p.č. 2990/1) k.ú. Pardubice společnosti  BARTH - media, a.s. IČ: 25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 
02 Pardubice, 

b) s odkoupením  p.p.č.  1131/1 o výměře 127 m², části p.p.č. 1129/2 o výměře cca 106 m² (dle GP č. 7786-
75/2014 p.p.č. 1129/3) k.ú. Pardubice za cenu 2.850,- Kč/m2 do vlastnictví Statutárního města Pardubice 
od společnosti  BARTH - media, a.s. IČ: 25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 02 Pardubice, 

c) se snížením nájemného  u p.p.č. 1128/1 o výměře 193 m2, p.p.č. 1128/23 o výměře 28 m2, části p.p.č. 
1136/11 o výměře 34 m2, části p.p.č. 1136/12 o výměře 39 m2, části p.p.č. 2990/1 o výměře 424 m2  k.ú. 
Pardubice z částky ve výši 285,- Kč/m2/rok na částku ve výši 35,- Kč/m2/rok společnosti  BARTH - media, 
a.s. IČ: 25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 02 Pardubice. 
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9. 
Zadání VZMR na akci „Vybudování parkourového hřiště před ZŠ Dubina -Pardubice“ 

 
Usnesení R/70/2015                                            (rozprava: 5; hlasování: pro 4, proti 1, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

a) s vybudováním parkourového hřiště Lappset spočívající v provedení nového pryžového povrchu, 
osazení 8 herních prvků a 1 informační tabule) před ZŠ Dubina - Pardubice, Erno Košťála 870, 530 03 
Pardubice, na pozemku parc. č. 409/34 v katastrálním území Studánka jako hřiště pro starší děti a 
mládež za nabídkovou cenu 978 961,- Kč včetně DPH 21%, 

b) se zpracováním projektové dokumentace pro území rozhodnutí a pro provádění stavby včetně 
výkazu výměr a kontrolního rozpočtu pro výběr dodavatele. Součástí projekčních prací bude i 
projednání a zajištění povolení k realizaci stavby dle stavebního práva za nabídkovou cenu 66 550,- 
Kč včetně DPH 21%,  

2. schvaluje 

přímé zadání zakázky uvedené v bodě 1. písm. a) a b) společnosti Onyx wood spol. s.r.o., se sídlem 
Žernovická 257, 383 01 Prachatice, IČ 25178644 za předloženou celkovou nabídkovou cenu 1 045 511,- 
Kč včetně DPH 21%, v souladu se čl. V. odst. 1 písm. a) vnitřní směrnice č. 9/2011 Zadávací řád veřejných 
zakázek, 

3. ukládá 

sjednat smlouvu se společností Onyx wood spol. s.r.o., se sídlem Žernovická 257, 383 01 Prachatice, 
IČ 25178644 na dílo uvedené v bodě 1. písm. a) a b) tohoto usnesení k uzavření starostou MO. 

Z: Ing. Lenka Vacinová 
T: květen 2015 

______________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vybudování „Oplocení plochy pro volné pobíhání psů“ v ulici Blahoutova  

 

Usnesení R/71/2015                                            (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

investiční záměr Městského obvodu Pardubice III - vybudování stavby „Oplocení plochy pro volné pobíhání 
psů“ na pozemku parc. č. 391/1 v katastrálním území Studánka do výše 120 tis Kč. včetně DPH.  
_________________________________________________________________________________________ 

 
11. 

Úpravy konstrukčních vrstev místních komunikací v ulici Ve Stezkách od čp. 140 po čp. 107 
 
Usnesení R/72/2015                                            (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

celkové náklady za rekonstrukci chodníku v ulici Ve Stezkách - úsek od čp. 140 po čp. 107 ve výši 
403 696 Kč včetně DPH 21 %.  

2. ukládá 
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sjednat smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací za rekonstrukci chodníku v ulici Ve Stezkách od 
čp. 140 po čp. 107 ve výši 403 696 Kč včetně DPH 21% se společností I. SPZ s.r.o. se sídlem Kunětická 
135, Pardubice, IČ 005 28 749 k uzavření starostou. 

Z: Ing. Lenka Vacinová 
T: duben 2015 

______________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Realizace náhradní výsadby v ulici Jana Zajíce u bytového domu čp. 866 – 869  

 

Usnesení R/73/2015                                            (rozprava: 5; 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 B a D) jako plnění 
povinnosti dle rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění,  

b) schvaluje přímé zadání prací uvedených v bodu a) 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 nabídkovou cenu 103 481 Kč včetně DPH 21 % (obsahuje materiál, 
borku, postřik, dopravu a práci). 

______________________________________________________________________________________ 

13. 
Dodatek č. 1 k dohodě o péči o stromy v roce 2015 

 

Usnesení R/74/2015                                            (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o Péči o stromy v roce 2015 uzavřené dne 27. 1. 2015 ve smyslu článku IV. 
Rámcové smlouvy o dílo č. AG - MO III 03/2014 ze dne 25. 2. 2014 se společností Služby města Pardubic a.s., 
se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 týkající se péče o stromy v roce 2015, podle přílohy 
tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

14. 
Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy o dílo č. AG - MO III 03/2014 

 
Usnesení R/75/2015                                            (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 Rámcové smlouvy o dílo č. AG - MO III 03/2014 ze dne 25. 2. 2014 se společností 
Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 týkající se péče o stromy 
po dobu platnosti smlouvy, podle přílohy tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

15. 
Informativní zpráva o řešení klepačů, sušáků na prádlo umístěných na pozemcích  

ve vlastnictví Statutárního města Pardubice 
 
Usnesení R/76/2015                                            (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o řešení klepačů a sušáků na prádlo umístěných na pozemcích ve vlastnictví Statutárního 
města Pardubice. 
________________________________________________________________________________________ 

 

16. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 3. 2015 

 
Usnesení R/77/2015                                            (rozprava: 2; hlasování: pro 5, 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. 3. 2015. 
________________________________________________________________________________________ 

17. 
2. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2015 

 
Usnesení R/78/2015                                            (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí   

návrh 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2015 v celkové výši rozpočtu 
39.135,7 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2015 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: květen 2015 

________________________________________________________________________________________ 
 

18. 
Poskytování dotací z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice III“ pro rok 2015 

 
Usnesení R/79/2015                                            (rozprava: 4; 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 2015 
v celkové výši 178.400,- 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 „37. mezinárodního 
festivalu Pardubické hudební jaro 2015“ 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: květen 2015 
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19. 
Schválení změny odpisového plánu pro rok 2015  

 
Usnesení R/80/2015                                            (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku (DHM) pro rok 2015 v celkové výši odpisů 14.496,- Kč tak, 
jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

20. 
Vyjádření k umístění letní předzahrádky 

 
Usnesení R/81/2015                                            (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, ulici Erno Košťála čp. 990, před provozovnou herny, pro 
společnost Ráj piva s.r.o. se sídlem Smilova 310, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 033 77 784 
v termínu od 1. 5. 2015 – 30. 9. 2015 za dodržení následujících podmínek: 

1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr 68 m2.  
2. Bude zachována volná průchozí šířka chodníku min. 2,30 m. Letní předzahrádka bude umístěna pouze na 

ploše dle situačního výkresu.  
3. Letní předzahrádka nebude napojena na žádné rozvody médií apod., 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. 
________________________________________________________________________________________ 

 

21. 
Jmenování likvidační komise 

 

Usnesení R/82/2015                                            (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. jmenuje 

jednorázovou likvidační komisi v následujícím složení: 

Předseda komise: 
Ing. Jaroslav Cihlo člen Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 

Členové komise: 
JUDr. Ludmila Knotková tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice III 
Ing. Irena Štěpánková  vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí 
Ing. Monika Šimůnková sam. odborný referent odboru dopravy a životního prostředí 
Zina Mejzlíková   sam. odborný referent odboru ekonomického a vnitřních věcí 
Tajemník komise: 
Milena Rajnetová  sam. odborný referent odboru ekonomického a vnitřních věcí 

2. ukládá 
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předložit návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Radě městského 
obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: JUDr. Ludmila Knotková 
T:  2015 

________________________________________________________________________________________ 
 

22. 
Žádost SKP – CENTRUM, o.p.s. o nájem nebytových prostor v čp. 1013 a čp. 1014 ul. Erno Košťála 

 
Usnesení R/83/2015                                            (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s nájmem nebytového prostoru o výměře 62,35 m2 v 1. NP objektu čp. 1013 ulice Erno Košťála stojícím 
na pozemku st. p. č. 1012/1 v k. ú. Studánka a obec Pardubice, 

b) s nájmem nebytového prostoru o výměře 56,50 m2 v přízemí objektu čp. 1014 ulice Erno Košťála stojícím 
na pozemku st. p. č. 1012/1 a 1012/2 v k. ú. Studánka a obec Pardubice společnosti SKP – CENTRUM, 
o.p.s., IČ: 27534804, se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice,  

pro účel nájmu – provozování intervenčního centra.  
________________________________________________________________________________________ 

 

23. 
Vyjádření k žádosti o povolení zřízení sjezdu v ulici Ve Stezkách   

 
Usnesení R/84/2015                                            (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s připojením sousední nemovitosti parc. č. 79/12 v k. ú. Studánka k místní 
komunikaci II. třídy č. 092b v ulici Ve Stezkách zřízením sjezdu v šíři 3,50 m, dle situačního výkresu, který byl 
zpracovaný v březnu 2015 Ing. Jiřím Cihlářem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT - 
0701407, se sídlem Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň pro žadatele D.K.*, zastoupeného na základě plné 
moci Ivanou Votavovou, datum nar. 25. 12. 1962, trvale bytem Na Brázdách 6, 530 02 Pardubice. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

________________________________________________________________________________________ 
 


