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U S N E S E N Í 
z 1. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 16. listopadu 2022 od 15:00 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   
 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavlína Černíková, Jiří Doležal, Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Vojtěch 
      tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Nimsová 
       
Omluveni:   
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2023 

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

schvaluje 

předložené termíny jednání Rady městského obvodu Pardubice III na rok 2023 takto:  

19. ledna RMO  20. července RMO 

23. února RMO + ZMO 17. srpna RMO 

23. března RMO 21. září RMO + ZMO 

20. dubna RMO + ZMO  19. října RMO  

25. května RMO 23. listopadu RMO 

22. června RMO + ZMO 14. prosince RMO + ZMO 

_________________________________________________________________________________________ 

2. 
Zřízení komisí Rady městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/2/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. zřizuje  

a) humanitní komisi Rady městského obvodu Pardubice III, 
b) technickou komisi Rady městského obvodu Pardubice III, 
c) bezpečnostní komisi Rady městského obvodu Pardubice III. 

2. stanovuje  

a) počet členů humanitní komise na 7, 
b) počet členů technické komise na 7, 
c) počet členů bezpečnostní komise na 7. 

3. jmenuje 

a) předsedkyní humanitní komise Bc. Mária Ministrová,  
b) předsedou technické komise Ing. Vlastislav Mácha, 
c) předsedkyní bezpečnostní komise Ing. Simona Machačová, 
d) členy humanitní komise Skřeková, Šimečková, Doležal, Hlaváčová, Černíkovou, Klírová,  
e) členy technické komise Jeníček, Tomášek, Končinský, Kožíšek, Pék, Enčo, 
f) členy bezpečnostní komise Hlaváč, Suková, Kolovratníková, Žítek, Chaloupka, Vančura.   

_________________________________________________________________________________________ 
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3. 
Zpravodaj Městského obvodu Pardubice III 

 

Usnesení R/3/2022                                                 (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) čtvrtletní vydávání Zpravodaje městského obvodu Pardubice III a distribuci do všech domácností na území 
Městského obvodu Pardubice III v období 2022-2026, 

b) pravidla pro vydávání Zpravodaje MO Pardubice III, které jsou jako příloha nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

c) zadávání zpracování a tisku zpravodaje MO Pardubice III u firmy DTP Studio Ing. Formanová, se sídlem 
Bratranců Veverkových 566, 530 02 Pardubice, IČ: 65671481, 

d) provádění roznášky zpravodaje vlastními silami. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Knihovna Městského obvodu Pardubice III – osvobození od poplatků pro rok 2023 

 
Usnesení R/4/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a  

souhlasí   

a) s osvobozením od základního poplatku za roční členství pro děti, které se zúčastní informační a vzdělávací 
akce ze série BESED 2023 v knihovně MO Pardubice III,   

b) s osvobozením od ročního poplatku pro děti, které se zúčastní akce „Za vysvědčení registrace zdarma“ 
dne 31. 1. 2023 a 30. 6. 2023, 

c) s prominutím sankčních poplatků za opožděně vrácené knihy v období od 1. - 31. března 2023 v rámci akce 
„Březen – měsíc čtenářů“,  

d) s nákupem knih pro žáky prvních tříd základních škol na Dubině za zvýhodněnou cenu v rámci projektu 
SKIPu „Už jsem čtenář 2023“, 

e) s osvobozením od základního poplatku za roční členství pro seniory v rámci 27. ročníku „Týdne knihoven“ 
(termín ještě není znám, předpoklad je však počátek měsíce října 2023). 

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k nové trase kabelového vedení NN akce „Pardubice Luční 329 knn“ 

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

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem nové trasy kabelového vedení NN akce „Pardubice Luční 329 knn“ 
v ulici U Školy, tak jak je uvedeno v předloženém situačním výkresu – Celková situace, č. výkresu 1, 
zpracovaném v září 2022 společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 
02 Pardubice, IČ 260 11 701 za dodržení těchto podmínek:  

1. Po ukončení stavebních prací bude na dotčené místní komunikaci – chodníku provedeno přeložení 
zámkové dlažby v celé její šíři a délce výkopů na náklady investora. 
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2. Pilíř bude osazen na pozemku vlastníka nemovitosti. 

3. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
  

6. 
Vyjádření k nové trase kabelového vedení NN akce „Pardubice, Hůrka, p.č. 1107/14 knn“ 

 
Usnesení R/6/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem nové trasy kabelového vedení NN akce „Pardubice, Hůrka, p. č. 
1107/14 knn“ tak jak je uvedeno v předloženém situačním výkresu – Celková situace, č. výkresu 1, 
zpracovaném v září 2022 společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835,  
530 02 Pardubice, IČ 260 11 701 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Bartoňova před čp. 848 

 
Usnesení R/7/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, 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, v ulici Bartoňova, na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 846 - 849, 
konkrétně před čp. 848 pro L. R.*, trvale bytem …, …*, datum nar. …* (…*), v termínu od 1. 1. 2023 do 
31. 12. 2024. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování v ulici Bartoňova u čp. 826 

 
Usnesení R/8/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 5, 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, v ulici Bartoňova na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 826, pro M. T.*, trvale 
bytem …, …*, datum narození …* (…*) v termínu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k žádosti společnosti Reklamní servis RS, spol. s r.o. o umístění konstrukce pro venkovní reklamu 

– bigboardu na části pozemku parc. č. 886/35 v katastrálním území Pardubice 
 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí  

s umístěním konstrukce pro venkovní reklamu, a to bigboardu ve tvaru „V“ se 2 reklamními plochami každá o 
rozměru 3,6 m x 9,6 m, na části pozemku parc. č. 886/35 v katastrálním území Pardubice společnosti Reklamní 
servis RS, spol. s r.o., IČO 49287541, se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice - Staré Město, 530 02 
Pardubice. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 10. 2022 

 
Usnesení R/9/2022                                                 (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 31. 10. 2022. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
9. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 

 
Usnesení R/10/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje         

9. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové výši rozpočtu  
79 412,7 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 10/2022, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

informovat o 9. změně rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 Zastupitelstvo městského 
obvodu Pardubice III na nejbližším jednání. 

       Z: Miriam Šotková 
T: 12/2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

„Oprava chodníků v ulici Erno Košťála za čp. 974-979, Pardubice“ a  
„Revitalizace ploch veřejné zeleně v ulici Erno Košťála za čp. 974-979, Pardubice“ 

 
Usnesení R/11/2022                                                 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění a dle čl. V 
Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 6 Zadávací řád veřejných zakázek přímé zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava chodníků v ulici Erno Košťála za čp. 974-
979, Pardubice“ společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 
za celkovou cenu 2 103 187,12 Kč bez DPH, tj. 2 544 856,42 Kč včetně DPH 21 %, 

b) v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění a dle čl. V 
Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 6 Zadávací řád veřejných zakázek přímé zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Revitalizace ploch veřejné zeleně v ulici Erno 
Košťála za čp. 974-979, Pardubice“ společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 
Pardubice, IČ 25262572 za celkovou cenu 521 406,65 Kč bez DPH, tj. 630 902,05 Kč včetně DPH 21 %, 
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2. ukládá 

a) uzavřít smlouvu o dílo č. K – MO III 06/2022 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „Oprava chodníků v ulici Erno Košťála za čp. 974-979, Pardubice“. Smlouva 
včetně přílohy je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

b) objednat u společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 
25262572 provedení „Revitalizace ploch veřejné zeleně v ulici Erno Košťála za čp. 974-979, Pardubice“. 
 

Z: Ing. Vacinová 
T: 11/2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Dodatek č. 2 k Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/12/2022                                                 (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje         

dodatek č. 2 k vnitřní směrnice č. 15/2016 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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


