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U S N E S E N Í 
z 44. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 21. února 2022 od 17:00 hod. 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

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

1. 
Zapojení se do akce „Vlajka pro Tibet“ 

 
Usnesení R/534/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

zapojení se do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2022 na 
budově Úřadu městského obvodu Pardubice III. 

_________________________________________________________________________________________ 

2. 
Návrh Nařízení Statutárního města Pardubic,  

kterým se stanoví maximální ceny některých služeb krematoria 
 
Usnesení R/535/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

návrh Nařízení Statutárního města Pardubic, kterým se stanoví maximální ceny některých služeb krematoria.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k žádosti Statutárního města Pardubice o zřízení služebnosti inženýrské sítě – souboru veřejného 

osvětlení na částech pozemků parc. č. 409/34, parc. č. 409/36, parc. č. 409/39, parc. č. 409/239, parc. č. 
469/1, vše v k.ú. Studánka 

 

Usnesení R/536/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc. č. 409/34, parc. č. 409/36, parc. č. 409/39, 
parc. č. 409/239, parc. č. 469/1, vše v k.ú. Studánka, spočívající v právu strpět umístění souboru veřejného 
osvětlení po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem 
provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí soubor veřejného osvětlení, 
ve prospěch statutárního města Pardubice, jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka 
inženýrské sítě v rámci investiční akce města „Regenerace panelového sídliště Dubina, etapa U-lokalita 6B v 
rozsahu určeném geometrickým plánem č. 1374-158/2021. 
_________________________________________________________________________________________ 
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4. 
Vyjádření k návrhu lokalit pro doplňkovou výstavbu garáží na území  

Městského obvodu Pardubice III – místní část Hůrka 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat     (rozprava: 0; hlasování: pro 0, proti 5, zdrž. 0) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s doplňkovou výstavbou garáží na území Městského obvodu Pardubice III – v místní části Hůrka na pozemcích 
parc. č.  987/17, parc. č. 987/11, parc. č. 987/10, vše v katastrálním území Pardubice – navrženo umístění 6 
garáží a na pozemku parc. č. 987/18 v katastrálním území Pardubice – navrženo umístění 1 garáže. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby:  

 „Ošetření chodníků a krajnic proti prorůstajícím plevelům na území Městského obvodu Pardubice III v roce 
2022“ 

 
Usnesení R/537/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

zadání a realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Ošetření chodníků a krajnic proti 
prorůstajícím plevelům na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2022“ Vítězslavovi Hauptovi, DiS., 
se sídlem Bartoňova 832, 530 12 Pardubice, IČ 87910284 za celkovou nabídkovou cenu 82 620 Kč bez DPH, 
tj. 99 970,20 Kč včetně DPH 21 %; 

2. ukládá  

objednat realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby uvedené pod bodem a) tohoto usnesení u 
Vítězslava Haupta, DiS., se sídlem Bartoňova 832, 530 12 Pardubice, IČ 87910284. Objednávka je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 
Z: Ing. Vacinová 
T: březen 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  

„Oplocení plochy pro volné pobíhání psů v ulici Jana Zajíce“ 
 
Usnesení R/538/2022                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) zadání a realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oplocení plochy pro volné 
pobíhání psů v ulici Jana Zajíce“ na pozemku parc. č. 409/20 v katastrálním území Studánka v rozsahu 
dle přílohy č. 2 (situace) a přílohy č. 3 (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 „Oplocení plochy pro volné pobíhání psů v ulici Jana Zajíce“ společnosti Elbeenetting s.r.o., se 
sídlem Holubova 638, 530 03 Pardubice, IČ 28855043 za cenu 144 509,90 Kč bez DPH, tj. 174 857 Kč 
včetně DPH. 
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2.  ukládá  

objednat u společnosti Elbeenetting s.r.o., se sídlem Holubova 638, 530 03 Pardubice, IČ 28855043, 
veřejnou zakázku uvedenou pod písmenem a) tohoto usnesení dle objednávky, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.   

Z: Ing. Vacinová 
T: březen 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Schválení odpisového plánu pro rok 2022 

 
Usnesení R/539/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

pro rok 2022 odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku (DHM) v celkové výši odpisů 7.869,00 Kč a 
dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) ve výši odpisů 14.132,00 Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Informativní zpráva o stavu pohledávek k 31. 12. 2021 

 
Usnesení R/540/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o stavu pohledávek k 31. 12. 2021 
_________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Informativní zpráva - hospodaření Městského obvodu Pardubice III za rok 2021 

 
Usnesení R/541/2022                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
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. 2021. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Informativní zpráva o inventarizaci majetku a závazků 

Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2021 
 

Usnesení R/542/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o inventarizaci majetku Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2021. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 
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Usnesení R/543/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí         

a) s návrhem 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové výši rozpočtu  

78 264,4 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 1/2022, jak je 
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) s návrhem 1. změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové 
výši rozpočtu 1 098,8 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 
2/2022, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 a 1. změnu rozpočtu sociálního 
fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 na nejbližším jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Miriam Šotková 
T: 2/2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Vyjádření k žádosti Společenství vlastníků domu čp. 1008-1011 Erno Košťála, Pardubice o prodej části 

pozemků parc. č. 409/39 a parc. č. 469/1 v k.ú. Studánka 
 

Usnesení R/544/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemků parc. č. 409/39 o výměře cca 182 m2 a parc. č. 469/1 o výměře cca 28 m2 vše 
v katastrálním území Studánka ve vlastnictví Statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství 
vlastníků domu čp. 1008-1011 Erno Košťála, Pardubice, IČ: 06651461 se sídlem Erno Košťála 1008, Studánka, 
530 12 Pardubice z důvodu připravovaného záměru na přístavbu a rozšíření stávajících lodžií bytového domu 
Erno Košťála 1008-1011, pás o šíři 1 m kolem celého obvodu domu + plocha pod přesahy nových lodžií o šíři 
1,7 m za podmínky provedení přesadby dřevin z odkupovaných pozemků na pozemky města dle návrhů, který 
je přílohou této zprávy. Přesadba dřevin bude provedena na náklady Společenství vlastníků domu čp. 1008-
1011 Erno Košťála. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Vyjádření k žádosti společnosti EDERA Group a.s. o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 
612/21, parc. č. 832/28, parc. č. 851/12, parc. č. 2981/24 vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu geometrického 

plánu č. 9626-182/2020, za účelem provozování uloženého optického kabelu v ul. Na Drážce a Studánecká 
 

Usnesení R/545/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením věcného břemene na částech pozemků parc. č. 612/21, parc. č. 832/28, parc. č. 851/12, parc. č. 
2981/24 vše v katastrálním území Pardubice, v rozsahu geometrického plánu č. 9626-182/2020, za účelem 
provozování uloženého optického kabelu v ul. Na Drážce a Studánecká ve prospěch společnosti EDERA Group 
a.s., IČO 27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 
_________________________________________________________________________________________ 
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14. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála naproti čp. 1013 a čp. 1014 

 
Usnesení R/546/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, v ulici Erno Košťála na stávajícím parkovišti mezi hřištěm ZŠ Dubina a objektem čp. 1013 a čp. 
1014, pro J. K.*, trvale bytem …, …*, datum narození …* (…*) v termínu od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2023. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Dubinská před čp. 738 

 
Usnesení R/547/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, v ulici Dubinská na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 738 - 739, konkrétně před 
čp. 738 pro H. R.*, trvale bytem …, …*, datum narození …*  (…*) zastoupenou na základě plné moci O. D.*, 
trvale bytem …, …*, datum narození …* v termínu od 15. 3. 2022 do 31. 12. 2023. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

16. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Jana Zajíce za čp. 953 - 954 

 
Usnesení R/548/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, v ulici Jana Zajíce na stávajícím parkovišti za bytovým domem čp. 953 - 954, pro J. R.*, trvale 
bytem …, …*, datum narození …* (…*) zastoupenou na základě plné moci M. R.*, trvale bytem …, …*, datum 
narození …* v termínu od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2024. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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


