
 

 

Usnesení z 25. jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 19. 10. 2020   1 z 3 
 

 

U S N E S E N Í 
z 25. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 19. října 2020 od 15:00 hod. 
prostřednictvím videokonference 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Kožíšek, Ing. Alena Suková, tajemník ÚMO Pardubice III  
 Ing. Irena Štěpánková 

 
Omluveni:  Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba zahradního domku ul. Bartoňova 1023 Pardubice, 

p. č. 409/148“ 
 

Usnesení R/311/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Novostavba zahradního domku 
ul. Bartoňova 1023 Pardubice, p.č. 409/148“, dle katastrálního situačního výkresu C.2, který je součástí 
projektové dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby, zpracované v srpnu 2020 společností Mixage 
s.r.o., se sídlem nám. Republiky 122, 530 02 Pardubice, IČ 275 06 371 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Rozdělení oplocené plochy pro volné pobíhání psů v ulici Blahoutova 

 
Usnesení R/312/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) zadání a realizaci veřejné zakázky „Rozdělení oplocené plochy pro volné pobíhání psů v ulici Blahoutova“ 
na pozemku parc. č. 391/1 v katastrálním území Studánka v rozsahu dle přílohy č. 1 (situace) a přílohy č. 2 
(cenová nabídka – položkový rozpočet);  

b) v souladu s čl. IV odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 Zadávací řád veřejných zakázek ve znění dodatku č. 5 
přímé zadání plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce – instalace a montáž oplocení 
s názvem „Rozdělení oplocené plochy pro volné pobíhání psů v ulici Blahoutova“ společnosti Elbeenetting 
s.r.o., se sídlem Holubova 638, 530 03 Pardubice, IČ 28855043 za cenu 33 542,17 Kč bez DPH, tj. 40 586 Kč 
včetně DPH; 

c) objednávku, která je přílohou tohoto usnesení; 

d) financování veřejné zakázky uvedené pod bodem a) z kapitoly 15 životní prostředí, 3.3. péče o veřejnou 
zeleň a veřejná prostranství z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III pro rok 2020.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Zadání veřejné zakázky na stavební práce „Oprava komunikace v ulici Sezemická“ 
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Usnesení R/313/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) aby Městský obvod Pardubice I byl zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce „Oprava komunikace 
v ulici Sezemická“ s tím, že předmět veřejné zakázky bude i místní komunikace v ulici Sezemická na území 
Městského obvodu Pardubice III; 

b) aby Městský obvod Pardubice I realizoval veřejnou zakázku uvedenou v bodu a) tohoto usnesení i na 
území Městského obvodu Pardubice III;  

c) s rozsahem veřejné zakázky uvedené v bodu a) tohoto usnesení, a to uvedení povrchu místní komunikace 
do opraveného stavu, provedení pokládky asfaltového krytu v celé šířce a délce stavebního zásahu po 
rekonstrukci kanalizace prováděné společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.; 

d) s financováním celé akce z rozpočtu Městského obvodu Pardubice I pro příslušný kalendářní rok 
z prostředků Statutárního města Pardubice.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k žádosti Statutárního města Pardubice o nájem pozemku  

parc. č. 2779/2 o výměře 200 m2 v k.ú. Pardubice 
 

Usnesení R/314/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s nájmem části pozemku parc. č. 2779/2 o výměře 200 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 
951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, ve prospěch Statutárního města Pardubice, IČO 00274046, za 
účelem realizace stavby „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“, za cenu  
1 Kč/m2/rok, uzavření nájemní smlouvy od data převzetí pozemků do doby kolaudace stavby.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 9. 2020 

 
Usnesení R/315/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 3, 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. 9. 2020. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k návrhu novely Nařízení x/2020, kterým se mění nařízení statutárního města Pardubic č. 9/2009 

o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic, ve znění nařízení č. 5/2010, č. 
5/2011, č. 8/2012, č. 9/2013, č. 8/2014, č. 5/2015, č. 8/2016, č. 6/2017, č. 7/2018 a č. 3/2019  

 
Usnesení R/316/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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za Městský obvod Pardubice III, v souladu s čl. 23 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 4/2019, 
kterou se vydává Statut města Pardubic, v platném znění, s návrhem novely Nařízení x/2020, kterým se mění 
nařízení č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic, ve znění nařízení 
č. 5/2010, č. 5/2011, č. 8/2012, č. 9/2013, č. 8/2014, č. 5/2015, č. 8/2016, č. 6/2017, č. 7/2018 a č. 3/2019. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7.  
Provádění zimní údržby chodníků na území Městského obvodu Pardubice III – část Slovany  

v období listopad - prosinec 2020  
 

Usnesení R/317/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 3, 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 listopad a prosinec 2019“ 
dle situačního výkresu, který je přílohou tohoto usnesení, Františku Remešovi, osobě fyzické podnikající se 
sídlem Kladina 56, 533 04, Sezemice, IČ 72955601 za celkovou maximální cenu 40 000 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 rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III pro rok 2020 – z kapitoly 27 doprava  - 4. 1 oprava a údržba komunikací. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k žádosti Šárky Vajnerové o pronájem prostor v budově čp. 826 v ul. Bartoňova 

 

Usnesení R/318/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem prostor o výměře 14 m2 nacházejících se ve 2. nadzemním podlaží budovy čp. 826 Bartoňova 
ulice stojící na pozemku stav. parc. č. 734 v katastrálním území Studánka, obec Pardubice, část obce Studánka 
Šárce Vajnerové, IČ: 09499474, se sídlem Teplého 1628, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice pro účel nájmu – 
masážní salón.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k žádosti Konfederace politických vězňů České republiky o pronájem prostor  

v budově čp. 826 v ul. Bartoňova 
 

Usnesení R/319/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem prostor o výměře 14 m2 nacházejících se v 8. nadzemním podlaží budovy čp. 826 Bartoňova 
ulice stojící na pozemku stav. parc. č. 734 v katastrálním území Studánka, obec Pardubice, část obce Studánka 
Konfederaci politických vězňů České republiky, IČ: 00417581, se sídlem Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 
00 Praha 1 pro účel nájmu – kancelář Konfederaci politických vězňů České republiky, pobočka Pardubice.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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


