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U S N E S E N Í 
ze 14. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 16. prosince 2019 od 15:30 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

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

 
Omluveni:   
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 

Kontrola plnění usnesení KV RMO Pardubice III k 2. 12. 2019 

 
Usnesení R/182/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

vyřadit z evidence usnesení č. 

R/108/2019;  R/123/2019; R/128/2019;  R/132/2019;  R/140/2019; R/141/2019 

_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 

Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 11. 2019 

 
Usnesení R/183/2019                                                (rozprava: 0; 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 30. 11. 2019. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 

4. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2019 

 

Usnesení R/184/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí   

návrh 4. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 v celkové výši 46.216,60 tis. Kč  
ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,  

2. ukládá  

předložit 4. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 na nejbližším jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Miriam Šotková  
T: 12/2019 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 

 
Usnesení R/185/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

a) s návrhem rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 v celkové výši 46.755 tis. Kč  
ve zdrojové i výdajové části, včetně přesunu prostředků ve výši 566 tis. Kč z rezervy rozpočtu  
do kapitoly 27 Doprava na akci „Oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod Lipami  
a Spojilská) – část D“, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) s návrhem rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 v celkové výši  
890 tis. Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení, 

c) s předloženým rozpočtovým provizoriem na rok 2020 tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto unesení. 

2. ukládá  

předložit návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020, návrh rozpočtu sociálního fondu 
Městského obvodu Pardubice III na rok 2020, návrh příp. rozpočtového provizoria na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučuje je ke schválení. 

        Z: Miriam Šotková 
T: 12/2019   

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2023 

 
Usnesení R/186/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2023 tak, jak je 
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2023 na 
nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučuje jej ke schválení. 

        Z: Miriam Šotková 
T: 12/2019 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Dodatek č. 9 ke směrnici č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem  

 
Usnesení R/187/2019                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 
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upravený dodatek č. 9 ke směrnici č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem tak, jak je 
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7.  
Vyjádření k žádosti společnosti UPC Česká republika, s.r.o., o zřízení věcného břemene na částech pozemků 

parc. č. 409/22 a parc. č. 409/37, vše v k.ú. Studánka  
 

Usnesení R/188/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením věcného břemene na částech pozemků parc. č. 409/22 a parc. č. 409/37, vše v katastrálním území 
Studánka, za účelem provozování stávající inženýrské sítě společnosti UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 
00562262, se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00 v rozsahu geometrického plánu  
č. 1305-409/2019. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Přichází Pavel Kožíšek v 15:43 hodin. Počet přítomných členů rady se mění na 5. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

8.  
Vyjádření k žádosti Z. M.* o nájem části pozemku parc. č. 409/68 o výměře 4 m2 v k.ú. Studánka  

 
Usnesení R/189/2019                                                (rozprava: 8; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí    

s nájmem části pozemku parc. č. 409/68 o výměře 4 m2 v katastrálním území Studánka pro Z. M.*, za 
účelem umístění části přístřešku na auto včetně umístění 2 stojin u řadového rodinného domu čp. 688 v 
ul. Růženy Vojtěchové. 
 

2. žádá vlastníka pozemku 

o prověření uzavřených smluvních vztahů váznoucích na pozemek parc. č. 409/68 v katastrálním území 
Studánka a v případě zjištění nesrovnalostí o zahájení kroků k dorovnání řešení neoprávněného užívání 
pozemku v majetku Statutárního města Pardubice. 
 

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

9.  
Vyjádření k žádosti Služeb města Pardubic a.s. o výpůjčku části pozemku  

parc. č. 986/21 o výměře 665 m2 v katastrálním území Pardubice  
 

Usnesení R/190/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s výpůjčkou části pozemku parc. č. 986/21 o výměře 665 m2 v katastrálním území Pardubice ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, 
Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice. 
_________________________________________________________________________________________ 
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10.  
Dodatek č. 3 ke smlouvě o zařazení odsouzených do práce  

 
Usnesení R/191/2019                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje      

dodatek č. 3 ke smlouvě č.j.: VS 7/006/001/2013-21/ZVO/131 ze dne 30. 8. 2013 uzavřené mezi 
Vězeňskou službou ČR, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČ: 00212423 a Statutárním městem 
Pardubice – Městským obvodem Pardubice III, se sídlem Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, IČ: 
00274046, kterým se navyšuje limit hodnoty stravného fakturovaného věznici na částku 24,- Kč vč. DPH. 
Dodatek č. 3 je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá 

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě specifikované v bodě 1. 
Zodpovídá: Ing. Štěpánková  

Termín: prosinec 2019 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11.  
Smlouva o dílo č. AG - MO III 1/2020 – Provádění zahradnických prací a dalších prací spojených 

s ošetřováním veřejné zeleně včetně svozu a likvidace odpadu a včetně zálivky  
 

Usnesení R/192/2019                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. AG - MO III 1/2020 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 
530 12 Pardubice, IČ 25262572, jejíž předmětem je provádění zahradnických a dalších prací spojených 
s ošetřováním dřevin a veřejné zeleně na pozemních ve vlastnictví Statutárního města Pardubice na plochách 
zařazených do pasportu veřejné zeleně na území Městského obvodu Pardubice III včetně svozu a likvidace 
odpadu vzniklého při provádění předmětu smlouvy v kalendářním roce 2020, a to na dobu určitou od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2020 za cenu 2 608 320 Kč bez DPH, tj. 3 156 067,20 Kč včetně DPH 21 %. Smlouva včetně 
příloh je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

12.  
Smlouva o dílo – Dohoda č. 6 – Péče o stromy v roce 2020  

 
Usnesení R/193/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo - dohody č. 6 ve smyslu článku IV. Rámcové smlouvy o dílo č. AG - MO III 03/2014 ze 
dne 25. 2. 2014 uzavřené se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, 
IČ 25262572, týkající se péče o stromy vzrostlé na pozemcích v majetku Statutárního města Pardubice v roce 
2020 (na plochách zařazených do pasportu veřejné zeleně). Celková maximální cena za plnění předmětu 
dohody v roce 2020 je stanovena na 800 000 Kč včetně DPH 21 %. Dohoda č. 6 včetně příloh je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

13.  
Smlouva o poskytování služeb č. O – MO III 01/2020 – odpadové hospodářství – likvidace komunálního 

odpadu a práce s tím spojené  
 

Usnesení R/194/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytování služeb č. O – MO III 01/2020 se společností Služby města Pardubic a.s., se 
sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572 na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, jejímž 
předmětem je zajištění likvidace komunálního odpadu a práce s tím spojené v předpokládaném ročním 
objemu služeb 1 244 700 Kč bez DPH, tj. 1 431 405 Kč včetně DPH 15 %. Smlouva je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

14.  
Smlouva č. 1467/2020 – Svoz a likvidace TKO  

 
Usnesení R/195/2019                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření smlouvy č. 1467/2020 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 
Pardubice, IČ: 25262572, jejímž předmětem je zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu  
z 5 odpadových nádob 1 100 l v předpokládaném ročním objemu služeb 81 999 Kč bez DPH, tj. 99 219 Kč 
včetně DPH 21 %, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

15.  
Rámcová smlouva o dílo č. K - MO III 01/2020 – Provádění údržby a opravy místních a účelových komunikací 

na území MO Pardubice III v roce 2020  
 

Usnesení R/196/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. K - MO III 01/2020 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 
530 12 Pardubice, IČ 25262572 na provádění údržby a oprav místních a účelových komunikací v majetku 
Statutárního města Pardubice ve správě Městského obvodu Pardubice III, jejich součástí a příslušenství, ve 
struktuře a rozsahu sjednaného ročního objemu prací pro kalendářní rok 2019 v celkové maximální ceně 
1 800 000 Kč bez DPH, tj. 2 178 000 Kč včetně DPH 21 % na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

16.  
Kulturní akce Městského obvodu Pardubice III pro rok 2020  

 
Usnesení R/197/2019                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a změnila charakter zprávy na 
Informativní zprávu o konání kulturních akcí MO Pardubice III pro rok 2020 a  
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bere na vědomí 

Kulturní akce Městského obvodu Pardubice III na rok 2020: 

„Masopustní tancovačka“ (termín 8. 2. 2020), „Slet čarodějnic“ (termín 30. 4. 2020), „koncert ke dni matek – 

Josef Sochor“ (termín 15.5.2020), „Dětský den“ (termín červen 2020), „sv. Václav – vítání podzimu“ (termín 
září 2019), „Strašidelná stezka“ (listopad 2020), „Vánoční zpívání“ (termín 23. 12. 2020), „PC pro seniory“ 
(jarní a podzimní kurzy), „Farmářské trhy“ (každou sobotu po celý rok 2020), „Letní kino“ (každý čtvrtek 
červenec a srpen 2020), „Opékání buřtů“ (červen – září 2020, střídavě na Dubině a Na Drážce). Případné další 
akce mohou být schváleny.  

Akce budou připraveny ve spolupráci s panem Radkem Novákem (OSVČ), místními základními školami a letní 
kino ve spolupráci s p. Kučerou. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

17.  
Vyjádření k umístění reklamních bannerů – kulturní akce městského obvodu  

 
Usnesení R/198/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

za Městský obvod Pardubice III s umístěním 2 ks reklamních bannerů na zábradlí ochozové rampy 
v Pardubicích, v ulici Jana Zajíce 983 u Úřadu městského obvodu (situace umístění bannerů je součástí 
usnesení). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

18.  
Vyjádření k umísťování reklamních zařízení v ulici Jana Zajíce mezi objekty čp. 982 a 983  

 
Zpráva byla stažena z jednání.  
_________________________________________________________________________________________ 

19.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rodinný dům, garáž, terasa, bazén“  

 
Usnesení R/199/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1.  souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro akci „Odstranění stavby 
čp. 1724“ v ulici Lánská, dle koordinačního situačního výkresu č. C.3, který je součástí projektové 
dokumentace zpracované v srpnu 2019 Ing. arch. Janou Gulifordou, se sídlem Škroupova 585, 530 03 
Pardubice, IČ 03050033 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 
2.  souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací ke společnému řízení stavby 
„Rodinný dům, garáž, terasa, bazén“ v ulici Lánská, dle koordinačního situačního výkresu  č. C.3, který je 
součástí projektové dokumentace zpracované v srpnu 2019 Ing. arch. Janou Gulifordou, se sídlem 
Škroupova 585, 530 03 Pardubice, IČ 03050033 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
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20.  
Vyjádření k projektované trase vedení NN stavby „Pardubice, V Zátiší, p.č. 409/126 knn“  

 
Usnesení R/200/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem nové trasy kabelového vedení NN, tak jak je uvedeno v celkové 
situaci - č. výkresu 01, plánované stavby „Pardubice, V Zátiší, p.č. 409/126 knn“, který je součástí projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracované v říjnu 2019 společností PEN projekty energetiky, s.r.o., se 
sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ 2601170 s podmínkou, že po ukončení stavebních prací 
bude na dotčené místní komunikaci – chodníku v ulici Dubinská, podél pozemku parc. č. 409/326 
v katastrálním území Studánka, provedeno přeložení zámkové dlažby v celé jeho šíři a délce výkopů na 
náklady investora. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

21.  
Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Úprava nároží křižovatky ul. Bartoňova x Blahoutova ve 

Studánce“  
 

Usnesení R/201/2019                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

s navrženou stavební akcí „Úprava nároží křižovatky ul. Bartoňova x Blahoutova ve Studánce“ dle 
koordinačního situačního výkresu C.2, z projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 
zpracované v září 2019 společností TR Engineering, s.r.o., se sídlem Truhlářská 264/22, Věkoše, 503 41 Hradec 
Králové, IČ 288 21 343 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

22.  
Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby „Elektromobilita“  

 
Usnesení R/202/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Elektromobilita“ dle předloženého situačního 
výkresu Generel eMobility, zpracovaného v měsíci srpnu 2019 společností Callipso Pardubice s.r.o. se sídlem 
generála Svobody 56, 533 51 Pardubice, IČ 25297236 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

23.  
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála před čp. 957  

 
Usnesení R/203/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, ulici Erno Košťála na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 957 - 958, konkrétně před 
čp. 957 pro L. Č.* v termínu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

24.  
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování v ulici Bartoňova u čp. 826  

 
Usnesení R/204/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, v ulici Bartoňova na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 826, pro M. T.* 
v termínu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

25.  
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební 

úpravy v ul. Na Drážce mezi bytovými domy čp. 1558-1560 až čp. 1561-1563, Pardubice“  
 

Usnesení R/205/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
1. schvaluje  

dle čl. IV, odst. 2. písm. p) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi 
bytovými domy čp. 1558-1560 až čp. 1561-1563, Pardubice“ společnosti CHRPA stavební společnost s r. o. 
Pardubice, se sídlem Raisova 232, 530 02 Pardubice, IČ: 25285262 za nabídkovou cenu 3 915 390,37 Kč bez 
DPH, tj. 4 737 622,35 Kč včetně DPH 21 % 

2. ukládá 

uzavřít se společnosti CHRPA stavební společnost s r. o. Pardubice, se sídlem Raisova 232, 530 02 
Pardubice, IČ: 25285262 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
„Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi bytovými domy čp. 1558-1560 až čp. 1561-1563, Pardubice“. 
Smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení.        

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
Termín: leden 2020 

_________________________________________________________________________________________ 
 

26.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba rodinného domu,  

parc. č. st. 265/4 a p. č. 310/3, k. ú. Studánka“  
 

Usnesení R/206/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací ke společnému řízení stavby 
„Novostavba rodinného domu, parc. č. st. 265/4 a p. č. 310/3, k. ú. Studánka“ v ulici Potěšilova, dle 



 

 

Usnesení ze 14. jednání Rady Městského obvodu Pardubice III dne 16. 12. 2019 

9 z 9 

koordinačního situačního výkresu č. C.3, který je součástí projektové dokumentace zpracované v červenci 
2019 společností GEBAS atelier architects s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 288 
49 442 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

27.  
Provádění zimní údržby chodníků na území Městského obvodu Pardubice III – část Slovany v období leden -

 duben 2020  
 

Usnesení R/207/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu, dle článku IV odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 
5 - Zadávací řád veřejných zakázek, na služby „Provádění zimní údržby chodníků nezařazených do plánu 
zimní údržby na území Městského obvodu Pardubice III v části Slovany v  období leden – duben 2020“ dle 
situačního výkresu, který je přílohou tohoto usnesení, Františkovi Remešovi, osobě fyzické podnikající se 
sídlem Kladina 56, 533 04, Sezemice, IČ 72955601 za celkovou maximální cenu 80 000 Kč vč. DPH 21% 
(maximální cena za jedno provedení zimní údržby zahrnující prohrnutí chodníků nezahrnutých do Plánu 
zimní údržby v lokalitě Slovany je stanovena na 6 000 Kč vč. DPH 21 %); 

 
b) financování veřejné zakázky uvedené v odstavci a) tohoto usnesení z kapitoly rozpočtu Městského obvodu 

Pardubice III pro rok 2020 - 4. 1 oprava a údržba komunikací. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Zpracovala:      Pavlína Kučerová   (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 

 


