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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 21. prosince 2015 od 16:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Václav Shejbal, Mgr. Jiřina Klírová, Ing. Aleš Vavřička, Pavel 
Vojtěch 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: - 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 11. 2015 

 
Usnesení R/163/2015                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, 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. 2015. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

2. 
4. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2015 

 
Usnesení R/164/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, 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 2015 v celkové výši rozpočtu 
39.223,1 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 2015 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 12/2015 

_________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 

Usnesení R/165/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
1. ukládá  

předložit návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016, návrh rozpočtu sociálního fondu 
Městského obvodu Pardubice III na rok 2016, návrh příp. rozpočtového provizória a rozpočtový výhled do 
roku 2019 na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučuje je ke 
schválení. 
 

2. souhlasí 

a) s návrhem rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 v celkové výši 33.013 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) s návrhem rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 v celkové výši     



14. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 21. prosince 2015       Strana 2 (celkem 5) 
 

433 tis. Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení, 
c) s předloženým rozpočtovým provizóriem na rok 2016 tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 

součástí tohoto unesení, 
d) s rozpočtovým výhledem Městského obvodu Pardubice III do roku 2019 tak, jak je uvedeno v příloze, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
        Z: Ing. Irena Štěpánková 

T: 12/2015 

_________________________________________________________________________________ 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „VILA STUDÁNKA – REZIDENČNÍ BYDLENÍ“ 

 
Usnesení R/166/2015                                              (rozprava: 5; hlasování: pro 3, proti 1, zdrž. 1) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou projektovou dokumentací pro územní řízení stavby „VILA 
STUDÁNKA – REZIDENČNÍ BYDLENÍ“ na pozemcích parc. č. 79/12, parc. č. 79/13 a parc. č. 79/14 v katastrálním 
území Studánka, dle koordinačního situačního výkresu – C2, který je součástí projektové dokumentace 
zpracované v září 2015 Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, autorizovaným inženýrem číslo autorizace: ČKA č. 
01241, Palackého 207, 533 04 Sezemice s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________ 
7. 

Žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu „Regenerace sídlišť pro rok 2016) 
 
Usnesení R/168/2015                                              (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

a) projekt Regenerace panelových sídlišť Pardubice – sídliště Dubina (dále jen RPS Dubina). V roce 2016 
bude v případě přidělení dotace v rámci RPS Dubina realizován projekt RPS – Pardubice, sídliště Dubina – 
etapa F3 (lokalita 5A), jehož situace je přílohou tohoto usnesení, 

b) podání žádosti prostřednictvím Statutárního města Pardubice o dotaci ve výši 4 mil. Kč na RPS – 
Pardubice, sídliště Dubina – etapa F3 (lokalita 5A) z programu Ministerstva pro místní rozvoj 
z podprogramu „Regenerace panelových sídlišť pro rok 2016“. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 
17,5 mil. Kč.  

_______________________________________________________________________________ 

8. 
Rámcová smlouva o dílo č. K - MO 01/2016 na údržbu a opravy místních a účelových komunikací na území 

MO Pardubice III v roce 2016 
 

Usnesení R/169/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření rámcové smlouvy o dílo č. K – MO III 01/2016 se Službami 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, jejich součástí a příslušenství, ve struktuře a rozsahu sjednaného ročního 
objemu prací maximálně 1 500 000 Kč bez DPH, tj. 1 815 000 Kč včetně DPH 21 % 
na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, která je přílohou tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 
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9. 
Smlouva o poskytování služeb č. O – MO III 01/2016 – odpadové hospodářství – likvidace komunálního 

odpadu a práce s tím spojené  
 

Usnesení R/170/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytování služeb č. O – MO III 01/2016 se společností Služby města Pardubic a.s., se 
sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572 na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle které 
poskytovatel bude pro objednatele zajišťovat likvidaci komunálního odpadu a práce s tím spojené: 
- přistavování velkoobjemových kontejnerů, 
- obsluhu a výsyp odpadkových košů, 
- likvidaci černých skládek, 
- provádění sběru a likvidace psích exkrementů ze speciálních košů 
v předpokládaném ročním objemu služeb 1 097 000,- Kč bez DPH, tj. 1 327 370 Kč včetně DPH 21%, která je 
přílohou tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Smlouva č. 1467/2016 – Svoz a likvidace TKO 

 

Usnesení R/171/2015                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření smlouvy č. 1467/2016 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 
Pardubice, IČ: 25262572, dle které poskytovatel bude pro objednatele zajišťovat svoz a likvidaci komunálního 
odpadu z 5 odpadových nádob 1 100 l v předpokládaném ročním objem služeb 71 333 Kč bez DPH, tj. 86 313 
Kč včetně DPH 21 %, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

11. 
Smlouva o dílo č. AG - MO III 1/2016 – Provádění zahradnických prací a dalších prací spojených 

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

Usnesení R/172/2015                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. AG - MO III 1/2016 se Službami města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803,  
530 12 Pardubice, IČ 25262572 na provádění zahradnických a dalších prací spojených s ošetřováním veřejné 
zeleně na pozemcích ve vlastnictví města Pardubice v rozsahu daném pasportem veřejné zeleně na území 
Městského obvodu Pardubice III v roce 2016 na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 za cenu 1 508 023 
Kč včetně DPH 21 %. Rozsah prací je uveden ve smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Dohoda č. 2 – Péče o stromy v roce 2016 

 

Usnesení R/173/2015                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření dohody č. 2 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 v roce 2016. Dohoda č. 2 je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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_________________________________________________________________________________________ 
13. 

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu betonových váz 
 

Usnesení R/174/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření dohody o ukončení smlouvy o pronájmu betonových váz osázených zelení uzavřené dne  
10. ledna 2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. srpna 2006 se společností Služby města Pardubic a.s., se 
sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ 25262572. Dohoda je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

14. 
Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2016 

 
Usnesení R/175/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s předloženým návrhem termínů jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na rok 
2016 takto:  

25. ledna  RMO  25. července RMO 

29. února RMO  22. srpna RMO 

21. března  RMO + ZMO 19. září RMO + ZMO 

18. dubna RMO  24. října RMO  

23. května RMO 21. listopadu RMO 

20. června RMO + ZMO 19. prosince RMO + ZMO 
 

2. doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III schválit termíny jednání Rady a Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice III. 

________________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, rady, předsedů a členů výborů a komisí 

 
Usnesení R/176/2015                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí a doporučuje  

navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, rady, místostarosty, předsedů a členů výborů a 
komisí MO Pardubice III o 3,5 % od 1. 1. 2016 podle přílohy č. 3, tabulky č. 1, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice III ke schválení návrh odměňování neuvolněných 
členů zastupitelstva, rady, předsedů a členů výborů a komisí. 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: prosinec 2015 

______________________________________________________________________________________ 
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16. 
Vyjádření k umístění stojanu pro projekt „Rekola Friendly Points - cyklostojany“  

 
Usnesení R/177/2015                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s umístěním stojanu pro projekt „Rekola Friendly Points - cyklostojany“ 
v délce max. 3 m vedle objektu čp. 875 na pozemku parc. č. 409/26 v katastrálním území Studánka dle 
situačního výkresu ze dne 15. 12. 2015, který byl předložen společností Rekola Pardubice z.s., se sídlem Na 
Hledíku 288, 533 52 Staré Hradiště, IČ 029 97 215. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

17. 
Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky města č. 12/2006, kterou se vydává Statut města Pardubic 

 
Usnesení R/178/2015                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. doporučuje zastupitelstvu udělit souhlas  

a) s vyhrazením těchto činností v přenesené působnosti městu Pardubice: 

− výkon činnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů,  

− výkon veřejného opatrovníka podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

b) s ostatními navrženými změnami Statutu, 

2. ukládá 

předložit Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice III návrh novely Statutu ke schválení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


