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U S N E S E N Í 
z 3. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 21. ledna 2019 od 15:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 

Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Vojtěch, Ing. Alena Suková 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: Pavel Kožíšek 
_________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Informativní zpráva -  hospodaření Městského obvodu Pardubice III za rok 2018 

 
Usnesení R/27/2019                                                (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. 2018. 
________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Informativní zpráva o stavu pohledávek k 31. 12. 2018 

 
Usnesení R/28/2019                                                (rozprava: 2; 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. 2018 
________________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Vyjádření k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR o souhlas vlastníka pozemků s realizací stavby „I/36 

Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy“  
 
Usnesení R/29/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

a) s vydáním souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počapelské Chalupy“ 
se všemi součástmi a příslušenstvím, která bude realizovaná na pozemcích Statutárního města Pardubice 
parc. č. 986/22, parc. č. 987/8, parc. č. 987/14, parc. č. 987/22, parc. č. 987/23, parc. č. 987/26, parc. č. 
988/12, parc.  č. 991/1, parc. č. 991/3, parc. č. 991/4, parc. č. 2714/1, parc. č. 2714/2, parc. č. 2720/4, 
parc. č. 2720/13, parc. č. 2720/17, parc. č. 2720/36, parc. č. 2720/45, parc. č. 2986/2, parc. č. 2986/3, 
parc. č. 2986/4, parc. č. 2986/5, parc. č. 4066/9, parc. č. 4066/10, parc. č. 4074/1, parc. č. 5059, parc. č. 
5163/1, parc. č. stav. 3515/11, parc. č. stav. 7072 a parc. č. stav. 9425, vše v katastrálním území 
Pardubice a na pozemcích parc. č. 409/27, parc. č. 414/2 a parc. č. 414/33, vše v katastrálním území 
Studánka, v rozsahu cca 2 327 m2 dočasného záboru a cca 7 912 m2 trvalého záboru formou uzavření 
smlouvy o podmínkách provedení stavby,  

b) s vydáním souhlasu s trvalým vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu v rozsahu cca  
58 m2, trvalým vynětím pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu cca 3 458 m2 a 
s dočasným vynětím pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu cca 409 m2.    

_________________________________________________________________________________________ 
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4. 
Žádost J. Z.* o nájem pozemku parc. č. 1070/11 v katastrálním území Pardubice  

 
Usnesení R/30/2019                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem pozemku parc. č. 1070/11 o výměře 80 m² v katastrálním území Pardubice J. Z.*, nar. …*, trvale 
bytem …* za účelem využití plochy pro zahrádku. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Usnesení R/31/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

bere na vědomí  

výroční zprávu o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
_________________________________________________________________________________________ 

 

6. 
Vyjádření k akci „1/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka - Dubina“  

  
Usnesení R/32/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a a za MO Pardubice III 

souhlasí 

s provedením akce „1/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka - Dubina“ tak, jak je uvedeno v přehledné situaci č. B. 
1, která je součástí projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracované v říjnu 2017 společností 
Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ 482 66 230 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k návrhu trasy telekomunikačních kabelů stavby „RVDSL 1923 C E PADU57-PADU1HR MET“ na 

parc. č. 409/53 v katastrální území Studánka 
 
Usnesení R/33/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

s návrhem trasy telekomunikačního kabelu stavby „RVDSL 1923 C E PADU57-PADU1HR MET“ na parc. č. 
409/53 v katastrální území Studánka v ulici Bartoňova tak, jak je uvedeno v katastrálním situačním výkresu č. 
C1, který je součástí projektové dokumentace k provedení stavby zpracované v lednu 2019 společností 
ZLINPROJEKT a.s., se sídlem Zlín – Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ 76 302, IČ 255 19 662 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 
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8.  
Žádost V. P.* o prodej pozemku parc. č. 2713/4  

v katastrálním území Pardubice  
 
Usnesení R/34/2019                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem pozemku parc. č. 2713/4 o výměře 220 m2 v katastrálním území Pardubice V. P.*, nar. …*, trvale 
bytem …*. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 

 

9.  
Vyjádření k akci „Bezvýkopová sanace ocelového vodovodu DN 500, Pardubice Dubina“  

 
Usnesení R/35/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

s provedením akce „Bezvýkopová sanace ocelového vodovodu DN 500, Pardubice Dubina“ tak, jak je uvedeno 
v katastrálním situačním výkresu č. C. 2, který je součástí projektové dokumentace pro ohlášení stavby 
zpracované v prosinci 2018 společností Multiaqua s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ 
601 13 111 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

10.  
Změna organizačního řádu včetně organizační struktury 

 
Usnesení R/36/2019                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

Organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice III včetně organizační struktury s účinností od 21. ledna 
2019. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

11.  
Zadání realizace veřejné zakázky: Změna funkční plochy a umístění nových herních prvků v oplocené ploše 

„Centrum volného času Dubina – Pardubice“ za domem čp. 835-839 v ulici Bartoňova  
  
Usnesení R/37/2019                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) zadání a realizaci veřejné zakázky „Změna funkční plochy v oplocené ploše: Centrum volného času 
Dubina – Pardubice“ umístěné za bytovým domem čp. 835 - 839 v ulici Bartoňova na pozemcích parc. č. 
409/44, 409/131 a 409/115 v k.ú. Studánka v rozsahu dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení;  

 

b)  v souladu s článkem V. vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 4 - Zadávací řád veřejných   
zakázek Městského obvodu Pardubice III přímé zadání veřejné zakázky uvedené v bodu a) tohoto 
usnesení společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé 
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Předměstí, IČ: 25 26 25 72 spočívající ve změně funkční plochy - odstranění 82,5 m2 stávajících 
zpevněných ploch včetně pískoviště a provedení terénních úprav za celkovou nabídkovou cenu 
75 631,50 Kč bez DPH, tj. 91 514 Kč včetně DPH 21 %; 

2. ukládá  

a) ukládá objednat realizaci veřejné zakázky uvedené v bodu c) tohoto usnesení u společnosti  
Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé Předměstí, IČ: 25 26 25 72.  

Z: Ing. Vacinová 
T: únor 2019 

Návrh usnesení v ostatních částech zprávy se stahuje z jednání k samostatnému projednání na dalším jednání 
rady po dodání dalších podkladů na návrh herních prvků.      
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
Zpracovala: Jana Heřmanová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


