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U S N E S E N Í 
z 38. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 20. září 2021 od 17:00 hod. 
v kanceláři starosty 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 Nimsová 

Omluveni:  Pavel Kožíšek 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Kontrola plnění usnesení KV RMO Pardubice III k 6. 9. 2021 

 
Usnesení R/466/2021                                                (rozprava: 1; 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/273/2020; R/457/2021 
 

3. vyřadit z evidence - volební období 2018 – 2022 
usnesení č.: R/414/2021; R/416/2021; R/417/2021; R/429/2021; R/430/2021; 

   R/431/2021; R/433/2021; R/440/2021; R/441/2021; R/442/2021; 
  R/444/2021 

_________________________________________________________________________________________ 

2. 
Dodatek č. 11 ke směrnici 

Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 
 
Usnesení R/467/2021                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

dodatek č. 11 ke směrnici Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem tak, jak je uvedeno v příloze, 
který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

2. doporučuje 

Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice III schválit dodatek směrnice uvedený v bodě 1.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby  

„Přístavba Motocentra v areálu BARTH“ 
 

Usnesení R/468/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 
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souhlasí 

s navrženou stavební akcí „Přístavba Motocentra v areálu BARTH“ dle koordinační situace, výkresu č. C.3,  
z projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracované v měsíci červnu 2021 společností A.S.S.A. 
architekti s.r.o., se sídlem Perlová 7, 301 14 Plzeň, IČ 49197606 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k žádosti o povolení prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Josefa Janáčka před čp. 949 

 
Usnesení R/469/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, 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, ulici Josefa Janáčka na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 948 – 952, 
konkrétně před čp. 949 pro I. V.*, adresa pobytu …*, …*, datum narození …* (…*) v termínu od 1. 1. 2022 do 
31. 12. 2023. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

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

5. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2021 

 
Usnesení R/470/2021                                                (rozprava: 1; 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. 8. 2021. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
5. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2021 

 
Usnesení R/471/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí         

s návrhem 5. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 v celkové výši rozpočtu  
64 146,6 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 6/2021, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 5. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Miriam Šotková 
T: 9/2021 

_________________________________________________________________________________________ 
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7. 
Vyjádření k žádosti Dopravního podniku města Pardubic a.s. o prodloužení doby výpůjčky části pozemků  

za účelem provozování stávajících zastávkových přístřešků MHD  
(bez reklamních ploch, s reklamními plochami a se stánkem trafiky)  

 
Usnesení R/472/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodloužením doby výpůjčky níže uvedených částí pozemků za účelem provozování stávajících zastávkových 
přístřešků MHD (bez reklamních ploch, s reklamními plochami a se stánkem trafiky)  

  Název zastávky k.ú. č. parcely m2 reklama Poznámka ÚMO 

8 Slovany - Dašická DC Pardubice 824 7,5 NE plus trafika III 

14 Dubina sever DC Studánka 409/20 12,5 ANO plus trafika III 

26 Na Drážce DC Pardubice 2981/24 7,5 ANO   III 

společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, 
Teplého 2141, PSČ 532 20. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k žádosti Alza.cz a.s. o nájem části pozemku p.p.č. 851/9 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice dle 

varianty č. 1 nebo č. 2, za účelem umístění a provozování výdejního zařízení (alzaboxu)  
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 2; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s nájmem části pozemku označeného jako p.p.č. 851/9 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice dle varianty č. 1 
společnosti Alza.cz a.s., IČO 27082440, se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7 za 
účelem umístění a provozování výdejního zařízení (alzaboxu) pro výdej zboží objednaného na e-shopu 
žadatele a partnerských e-shopech,  
 

b) s nájmem části pozemku označeného jako p.p.č. 851/9 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice dle varianty č. 2 
společnosti Alza.cz a.s., IČO 27082440, se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7 za 
účelem umístění a provozování výdejního zařízení (alzaboxu) pro výdej zboží objednaného na e-shopu 
žadatele a partnerských e-shopech. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby  

„Novostavba RD vč. přípojek, oplocení, zpev. ploch, dešťové nádrže a vsaku“  
k. ú. Pardubice, parc. č. 1052, 2714/1 a 987/11  

 
Usnesení R/473/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Novostavba RD vč. přípojek, 
oplocení, zpev. ploch, dešťové nádrže a vsaku“ k. ú. Pardubice, parc. č. 1052, 2714/1 a 987/11, dle situace 
celkové, číslo výkresu C.3, který je součástí projektové dokumentace pro ohlášení stavby, zpracované v srpnu 
2021 Jiřím Vaníčkem, se sídlem Český Herálec 544, 592 01, Herálec, IČ 72465751 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Rumunská“  

 
Usnesení R/474/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Reko MS Pardubice – Rumunská“ tak, jak je uvedeno 
v situačním výkresu č. C.4, - Situace obnovy povrhů, který je součástí projektové dokumentace pro provedení 
stavby, zpracované v srpnu 2021 společností RIP - Pardubice spol. s r.o., se sídlem Růženy Vojtěchové 698, 
530 12 Pardubice, IČ 25258800 za dodržení těchto podmínek:   

1. Po ukončení stavebních prací bude u všech dotčených místních komunikacích – chodnících a vozovce 
dodržena skladba komunikací dle situačního výkresu D.2 - Charakteristické řezy z výše uvedené projektové 
dokumentace. 

2. Po ukončení stavebních prací bude provedena obnova povrchů všech dotčených místních komunikací – 
chodníků a vozovky dle situačního výkresu C.4 z výše uvedené projektové dokumentace. 

3. Dotčený úsek místní komunikace – vozovky bude uveden v předešlý stav. V případě poničení obrub budou 
poškozené obruby vyměněny za nové. Živičný kryt bude zaříznut rovně. Zásyp výkopu bude proveden 
novým nenamrzavým materiálem hutněným ve vrstvách po 25 cm. Zástupce vlastníka místních komunikací 
bude vyzván ke kontrole hutnění a to min. 3 dny předem. Spáry budou v brusné vrstvě ošetřeny 
modifikovanou zálivkou a zadrceny. Ode dne převzetí dokončených stavebních prací zástupcem vlastníka 
místních komunikací (Městským obvodem Pardubice III) začíná běžet 60 měsíční záruční lhůta. Pokud 
v průběhu záruční lhůty vzniknou vady (např. propad komunikace) bude zhotovitel vlastníkem dotčené 
místní komunikace vyzván k jejich odstranění.  

4. Při kácení dřevin bude využit režim ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny, v platném znění.  

5. Ostatní dřeviny budou v rámci stavby chráněny dle ČSN 83 9061. Nebude zasaženo do provozní 
bezpečnosti dřevin vyjma kácených.   

6. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
Situační výkresy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Rozšíření veřejné zakázky malého rozsahu na služby:  

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

Usnesení R/475/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) rozšíření veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Ošetření chodníků a krajnic proti prorůstajícím 
plevelům na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2021“ (zhotovitelem je Vítězslav Haupt, DiS., 
se sídlem Bartoňova 832, 530 12 Pardubice, IČ: 87910284) schválené usnesením Rady městského 
obvodu Pardubice III č. R/376/2021 ze dne 23. února 2021 o 13 750 Kč bez DPH 21 %. Celková 
nabídková cena bude po navýšení předmětu veřejné zakázky 96 250 Kč bez DPH, tj. 116 462,50 Kč 
včetně DPH 21 %; 

b) financování schváleného rozšíření veřejné zakázky malého rozsahu na služby uvedeného pod bodem a) 
tohoto usnesení z kapitoly rozpočtu 27 Doprava, 4.1 Oprava a údržba komunikací. 
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2. ukládá  

sjednat rozšíření veřejné zakázky malého rozsahu na služby uvedeného pod bodem a) tohoto usnesení  
u Vítězslava Haupta, DiS., se sídlem Bartoňova 832, 530 12 Pardubice, IČ 87910284. 

Z: Ing. Vacinová 
T: říjen 2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

„J. Zajíce čp. 983 – vybudování výtahu a zrušení rampy“  
 

Usnesení R/476/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, 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 „J. Zajíce 983 – vybudování výtahu  
a zrušení rampy“ společnosti BAUSET CZ a.s., se sídlem Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČ: 63217139 
za nabídkovou cenu 4 556 351,57 Kč bez DPH, tj. 5 513 185,40 Kč včetně DPH 21 %; 
 

2. ukládá 

uzavřít se společnosti BAUSET CZ a.s., se sídlem Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČ: 63217139 smlouvu 
o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „J. Zajíce 983 – vybudování výtahu  
a zrušení rampy“. Smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení.        

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                   Termín: říjen 2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Na Drážce před čp. 347  

 
Usnesení R/477/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, v ulici Na Drážce na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 345 – 347, konkrétně před 
čp. 347 (dle situačního výkresu) pro J. L.*, trvale bytem …*, …*, datum narození …* (…*) v termínu od 
15. 10. 2021 do 31. 12. 2023. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 

14. 
Zadání technického dozoru stavebníka a výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci 

stavby „J. Zajíce 983 – vybudování výtahu a zrušení rampy“  
 

Usnesení R/478/2021                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
1. schvaluje  

a) dle čl. IV, odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek 
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zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výkon inženýrské činnosti – technického dozoru stavebníka 
při realizaci stavby „J. Zajíce 983 – vybudování výtahu a zrušení rampy“ Liborovi Matouškovi, se sídlem 
Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 za nabídkovou cenu 95 000 Kč bez DPH, tj. 
114 950 Kč včetně DPH 21 %; 

b) dle čl. IV, odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci 
stavby „J. Zajíce 983 – vybudování výtahu a zrušení rampy“ Liborovi Matouškovi, se sídlem Tůmy 
Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 za nabídkovou cenu 17 000 Kč bez DPH, tj. 20 570 Kč 
včetně DPH 21 %. 

 
2. ukládá 

a) uzavřít s Liborem Matouškem, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 
smlouvu příkazní č. P - OV - MO III 01/2021 na výkon inženýrské činnosti – technického dozoru 
stavebníka při realizaci stavby „J. Zajíce 983 – vybudování výtahu a zrušení rampy“. Smlouva příkazní je 
nedílnou součástí tohoto usnesení; 

b) objednat u Libora Matouška, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 výkon 
činnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby „J. Zajíce 983 – vybudování výtahu  
a zrušení rampy“. Objednávka je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 

                   Termín: říjen 2021 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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


