USNESENÍ
z 24. řádného jednání
Rady městského obvodu Pardubice III,
které se konalo dne 21. září 2020 od 16:00 hod.
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III
Přítomni:

členové Rady městského obvodu Pardubice III:
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Mgr. Jiřina Klírová, Ing. Alena Suková, Pavel Vojtěch, tajemník ÚMO
Pardubice III Ing. Irena Štěpánková

Omluveni: Pavel Kožíšek
_________________________________________________________________________________________
1.
Kontrola plnění usnesení KV RMO Pardubice III k 7. 9. 2020
Usnesení R/302/2020

(rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
schvaluje
1) ponechat v dlouhodobé evidenci - volební období 2018 – 2022
usnesení č.:
R/220/2020
2) ponechat v evidenci - volební období 2018 – 2022
usnesení č.:
R/59/2019;
R/223/2020; R/273/2020;
3) vyřadit z evidence - volební období 2018 – 2022
usnesení č.:
R/109/2019; R/205/2019; R/222/2020;
R/235/2020; R/236/2020; R/237/2020;
R/257/2020; R/260/2020; R/261/2020;
R/278/2020

R/291/2020

R/228/2020;
R/238/2020;
R/263/2020;

R/234/2020;
R/249/2020;
R/276/2020;

________________________________________________________________________________________
2.
Knihovna Městského obvodu Pardubice III –
osvobození od poplatků pro žáky ZŠ v době protivirových opatření
Usnesení R/303/2020

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

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a
souhlasí
s osvobozením od základního poplatku za roční členství pro žáky ze Základní školy Studánka a ze Základní
školy Dubina a to 1., 3. a 5. třídy ve školním roce 2019/2020.
_________________________________________________________________________________________
3.
Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu
Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2020
Usnesení R/304/2020

(rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
bere na vědomí
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informativní zprávu o plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2020.
_________________________________________________________________________________________
4.
4. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2020
Usnesení R/305/2020

(rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. souhlasí
s návrhem 4. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 v celkové výši rozpočtu
53.649 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 5/2020, jak je uvedeno
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,
2. ukládá
předložit 4. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 na nejbližším jednání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení.
Z: Miriam Šotková
T: 9/2020
_________________________________________________________________________________________
5.
Informativní zpráva – simulace dopadů předpokládaného poklesu
daňových příjmů v roce 2020
Usnesení R/306/2020

(rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
bere na vědomí
informativní zprávu simulace dopadů předpokládaného poklesu daňových příjmů Městského obvodu
Pardubice III v roce 2020.
_________________________________________________________________________________________
6.
Dodatek č. 1 Dohoda č. 6 – Péče o stromy v roce 2020
Usnesení R/307/2020

(rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Dohody č. 6 Péče o stromy v roce 2020 uzavřené dne 18. 12. 2019 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 vzrostlé na pozemcích
v majetku Statutárního města Pardubice a ve správě Městského obvodu Pardubice III v roce 2020 (na
plochách zařazených do pasportu veřejné zeleně), kterým byla celková maximální předpokládaná cena za
plnění předmětu dohody v roce 2020 zvýšena z 800 000 Kč včetně DPH 21 % na 1 150 000 Kč včetně DPH 21
%. Dohoda č. 6 včetně příloh je nedílnou součástí tohoto usnesení.
_________________________________________________________________________________________
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7.
Vyjádření k žádosti společnosti Globus ČR, v.o.s. o umístění reklamního zařízení na severní zdi rampy mezi
objekty čp. 982 a čp. 983 v ul. Jana Zajíce v Pardubicích
Usnesení R/308/2020

(rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. souhlasí
s umístěním 1 ks reklamního zařízení společnosti Globus ČR, v.o.s., IČO 63473291, se sídlem Praha 9 –
Čakovice, Kostelecká 822/75, PSČ 196 00, o rozměru 0,90 m x 2,50 m na severní zdi spojovací rampy mezi
objektem čp. 983 a objektem čp. 982 ulice Jana Zajíce v Pardubicích,
2. doporučuje
komisi pro pozemky a reklamu přehodnotit platby za umístění reklamních zařízení a přiblížit se cenám
komerčních subjektů.
_________________________________________________________________________________________
8.
Vyjádření k trase nového kabelového vedení optické sítě v ulici Josefa Janáčka a Luďka Matury
Usnesení R/309/2020

(rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
a) za Městský obvod Pardubice III s návrhem nové trasy kabelového vedení v ulici Josefa Janáčka v úseku od
bytového domu čp. 959 po čp. 961 v rámci akce „Metropolitní optická síť – Josefa Janáčka čp. 959, 961“
tak, jak je uvedeno v předloženém situačním výkresu část D, č. přílohy 1 zpracovaném v září 2020
společností EDERA Group a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice, IČ 274 61 254
b) za Městský obvod Pardubice III s návrhem nové trasy kabelového vedení v ulici Luďka Matury v úseku od
bytového domu čp. 851 po čp. 811 v rámci akce „Metropolitní optická síť – Luďka Matury čp. 810, 811,
851“ tak, jak je uvedeno v předloženém situačním výkresu část D, č. přílohy 1 zpracovaném v září 2020
společností EDERA Group a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice, IČ 274 61 254
c) obě akce mohou proběhnout pouze za dodržení těchto podmínek:
• Po ukončení stavebních prací bude na všech dotčených místních komunikacích – chodnících provedeno
přeložení zámkové dlažby v celé jejich šíři a délce výkopů na náklady investora.
• Pokud zůstane po ukončení stavebních prací zbývající asfaltový kryt chodníku v šíři menší než 1 m, bude
provedena pokládka nového krytu chodníku v celé jeho šíři a délce výkopů na náklady investora.
• V úseku ulice Luďka Matury bude zajištěna maximální ochrana stromů včetně kořenového systému.
Výkopové práce budou prováděny ručně v celém rozsahu díla v tomto úseku (bez výjimky).
• Kabeláž v chodnících bude umístěna do chrániček, aby nedocházelo k poškození vedení a k následnému
dalšímu zásahu do kořenového systému.
• V rámci stavebních prací nedojde k narušení provozní bezpečnosti dřevin.
• V rámci stavebních prací bude zajištěna ochrana kořenového prostoru dle ČSN 83 9061. Výkopy musí
být prováděny ručně a nesmí se přitom vést ve vzdálenosti od paty kmene odpovídající čtyřnásobku
obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m od paty kmene.
• Odhalený kořenový systém bude ihned a řádně ošetřen v souladu s příslušnou ČSN a se standardy péče
o dřeviny (překrytí obnažených kořenů vlhčenými jutovými pytli).
Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkresy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
_________________________________________________________________________________________
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9.
Vyjádření k nové trase kabelového vedení NN akce „Pardubice, Hůrka,
p.č. 1042/11 knn, 20 knn“
Usnesení R/310/2020

(rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III s návrhem nové trasy kabelového vedení NN akce „Pardubice, Hůrka, p. č.
1042/11 knn, 20 knn“ tak, jak je uvedeno v předloženém situačním výkresu – Celková situace, č. výkresu 1,
zpracovaném v srpnu 2020 společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835,
530 02 Pardubice, IČ 260 11 701 s tím, že kabeláž ve veřejně přístupné účelové komunikaci bude umístěna do
chrániček a uložena do hloubky min. 1 m, aby nedocházelo k poškození vedení při údržbě komunikace. Dále
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.
_________________________________________________________________________________________
Zpracovala:

Pavlína Kučerová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III).
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