USNESENÍ
z 19. řádného jednání
Rady městského obvodu Pardubice III,
které se konalo dne 18. května 2020 od 16:00 hod.
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III
Přítomni:

členové Rady městského obvodu Pardubice III:
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Kožíšek, Ing. Alena Suková, Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Vojtěch,
tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Štěpánková

Omluveni:
_________________________________________________________________________________________
1.
Vyjádření k žádosti společnosti GasNet, s.r.o., o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č.
359/1 v k.ú. Studánka a parc. č. 780/45, parc. č. 2746/9, parc. č. 2746/10, parc. č. 2746/12, parc. č. 2746/13,
parc. č. 2746/23, parc. č. 2747/1 a parc. č. 2747/9, vše v k.ú. Pardubice
Usnesení R/258/2020

(rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
se zřízením věcného břemene na částech pozemků parc. č. 359/1 v k.ú. Studánka v rozsahu určeném
geometrickým plánem č. 1318-13936/2019 a parc. č. 780/45, parc. č. 2746/9, parc. č. 2746/10, parc. č.
2746/12, parc. č. 2746/13, parc. č. 2746/23, parc. č. 2747/1 a parc. č. 2747/9, vše v k.ú. Pardubice v rozsahu
určeném geometrickým plánem č. 9299-13936/2019, spočívajícího v provozování nově vybudovaného
plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS Pardubice-Spojilská+2“.
________________________________________________________________________________________
2.
Vyjádření k žádosti D. D.* o prodej pozemků parc. č. 1070/16 o výměře 5 m2 a parc. č. 1070/24
o výměře 159 m2 vše v katastrálním území Pardubice
Usnesení R/259/2020

(rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
s prodejem pozemků parc. č. 1070/16 o výměře 5 m2 a parc. č. 1070/24 o výměře 159 m2 vše v katastrálním
území Pardubice D. D.*, nar. …*, trvale bytem …*, …*, za účelem scelení pozemků u stavby č. evid. 172.
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu).
_________________________________________________________________________________________
3.
Zadání zpracování jednostupňové PD
„Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. 1558-1560, Pardubice“
Usnesení R/260/2020

(rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. schvaluje
přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro
povolení i provedení stavby včetně inženýrské činnosti na stavbu „Stavební úpravy v ul. Na Drážce před
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čp. 1558-1560, Pardubice“ společnosti PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,
IČ 25292161 v souladu s článkem IV odst. 1 vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku
č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III za celkovou nabídkovou cenu
82 600 Kč bez DPH, tj. 99 946 Kč včetně DPH 21 %,
2. ukládá
uzavřít smlouvu o dílo č. PD-MO III 01/2020 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na službu
uvedenou pod bodem 1. tohoto usnesení se společnosti PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02
Pardubice, IČ: 25292161. Smlouva o dílo č. PD-MO III 01/2020 je přílohou tohoto usnesení.
Z: Ing Lenka Vacinová
T: 30. června 2020
_________________________________________________________________________________________
4.
Zadání veřejné zakázky na služby
„Výměna písku v pískovištích ve správě Městského obvodu Pardubice III v roce 2020“
Usnesení R/261/2020

(rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. schvaluje
v souladu s ustanovením § 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. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek přímé zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Výměna písku v pískovištích ve správě Městského obvodu
Pardubice III v roce 2020“ společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ
25262572 za nabídkovou cenu 151 938 Kč bez DPH, tj. 183 845,00 Kč včetně
DPH 21 %;
2. ukládá
objednat veřejnou zakázku schválenou pod bodem 1. u společnosti Služby města Pardubic a.s.,
se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 za nabídkovou cenu 151 938 Kč bez DPH,
tj. 183 844,98 Kč včetně DPH 21 %.
Z: Ing Lenka Vacinová
T: červenec 2020
_________________________________________________________________________________________
5.
Informativní zpráva – zákon o střetu zájmů
Usnesení R/262/2020

(rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
bere na vědomí
informativní zprávu o povinnostech vyplývajících ze zákona o střetu zájmů.
_________________________________________________________________________________________
6.
2. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2020
Usnesení R/263/2020

(rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
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1. souhlasí
s návrhem 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 v celkové výši rozpočtu
53 488,6 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 3/2020, jak je
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,
2. ukládá
předložit 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 na nejbližším jednání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení.
Z: Miriam Šotková
T: 5/2020
_________________________________________________________________________________________
7.
Zpráva o kulturních akcích Městského obvodu Pardubice III
Usnesení R/264/2020

(rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
bere na vědomí
pořádání akce „Opékání buřtů na Dubině a Na Drážce“ v termínech:
• na Dubině 19. 6.; 24. 7. a 21. 8. 2020 – před základní školou Dubina
• Na Drážce 10. 7. a 7. 8. 2020 – u restaurace Galanta, a to vždy od 19:00 do 21:00 hod.
Další kulturní akce budou organizovány dle možností v návaznosti na vývoj situace a mimořádných opatření
v souvislosti s koronavirovou pandemií.
_________________________________________________________________________________________
8.
Vyjádření k umísťování reklamních zařízení v prostoru od objektu
Pergoly přes propojovací chodník mezi Pergolou a tržnicí, obchodní centrum Dubina po sochu
Usnesení R/265/2020

(rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
s postupem vlastníka místní komunikace spočívajícím v negativním stanovisku ke zvláštnímu užívání místní
komunikace, jehož předmětem je zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo
jiným způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci (dále jen „reklamní zařízení“), a to v prostoru od
objektu Pergoly přes propojovací chodník mezi Pergolou a tržnicí, obchodní centrum Dubina po sochu za čp.
983 s účinností od 1. 6. 2020 na dobu neurčitou.
_________________________________________________________________________________________
9.
Vyjádření k PD stavby SO 101.2 Optické trasy v rámci stavby „I/36 Pardubice, Trnová-Fáblovka-Dubina“
Usnesení R/266/2020

(rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III, s návrhem umístění stavby SO 101.2 Optické trasy v rámci stavby „I/36
Pardubice, Trnová-Fáblovka-Dubina“ tak jak je uvedeno v koordinačním situačním výkresu KM 3,6-4,2
č. přílohy C.3.4, z projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracované v prosinci 2019 společností
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Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3, IČ 482 66 230 s tím, že budou dodrženy
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.
_________________________________________________________________________________________
10.
Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Stavební úpravy rekreačního objektu“
Usnesení R/267/2020

(rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „Stavební
úpravy rekreačního objektu“ v části Hůrka, dle koordinačního situačního výkresu č. C.03, který je součástí
projektové dokumentace zpracované v prosinci 2019 Ing. Miroslavem Novotným, autorizovaným inženýrem
ČKAIT 0700492, se sídlem Na Drážce 1553, 530 03 Pardubice, s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.
_________________________________________________________________________________________
11.
Vyjádření ke změně využití komerčního prostoru v objektu čp. 982 v ulici Jana Zajíce z provozovny
FORTUNA na samoobslužnou prádelnu pro veřejnost
Usnesení R/268/2020

(rozprava: 6; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III, se změnou využití komerčního prostoru v objektu čp. 982 v ulici Jana Zajíce
z provozovny FORTUNA na samoobslužnou prádelnu pro veřejnost tak, jak je uvedeno v situačním výkresu
D.1.1.02 – Půdorys 1. NP – Navrhovaný stav – Samoobslužná prádelna, z projektové dokumentace pro
ohlášení stavby, zpracované v dubnu 2020 Ing. Arch. Blankou Kudrnovskou Ph.D. autorizovaným inženýrem
ČKAIT 0012620 se sídlem Santošky 955/22, 150 00 Praha 5 – Smíchov s tím, že budou dodrženy podmínky
dotčených orgánů, především pak bude dodržován noční klid (uzavřením provozovny od 22:00 – 06:00
hodin). Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.
_________________________________________________________________________________________
12.
Vyjádření k přeložce kabelového vedení CETIN
Usnesení R/269/2020

(rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III, s návrhem přeložky kabelového vedení CETIN na pozemku parc. č. 167/9
z důvodu stavebních úprav rodinného dvojdomu na pozemku parc. č. 169/7 v katastrálním území Studánka
tak, jak je uvedeno v předloženém situačním výkresu zpracovaném v prosinci 2019 společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Akademika Bedrny 365, Hradec Králové, IČ 040 84 063 s tím, že
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.
_________________________________________________________________________________________
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13.
Vyjádření k trase kabelového vedení NN akce „Pardubice, Dašická, p.č. 3201/1 knn“
Usnesení R/270/2020

(rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy kabelového vedení NN akce „Pardubice, Dašická, p. č. 3201/1
knn“ tak, jak je uvedeno v předloženém situačním výkresu zpracovaném v dubnu 2020 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.
_________________________________________________________________________________________
14.
Vyjádření k žádosti o zvláštní užívání místní komunikace – chodníku pro umístění reklamního poutače
v obchodním centru Dubina
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat

(rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace - chodníku pro umístění reklamního
poutače o rozměru 1m šířka x 1m délka x 2m výška s propagací letních aktivit v obchodním centru Dubina,
konkrétně mezi dvěma betonovými květníky před poštou pro žadatele společnost Sport Motion s.r.o., se
sídlem Erno Košťála 966, 530 12 Pardubice, IČ 05107776 v termínu od 1. 6. 2020 do 30. 8. 2020. Situační
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Odůvodnění:
Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace - chodníku pro
umístění reklamního poutače o rozměru 1m šířka x 1m délka x 2m výška s propagací letních aktivit
v obchodním centru Dubina, viz. usnesení RMO č. R/265/2020 ze dne 18.5.2020.
_________________________________________________________________________________________
15.
Vyjádření k umístění a provozování letní předzahrádky
Usnesení R/271/2020

(rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace - chodníku pro umístění
a provozování letní předzahrádky v Pardubicích, ulici Erno Košťála čp. 990, před restaurací, pro Pavlínu
Kopeckou, se sídlem S. K. Neumanna 91, 530 02, Pardubice – Zelené Předměstí, IČ 08544107 v termínu od
25. 5. 2020 – 30. 9. 2020 za dodržení následujících podmínek:
1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr 24 m2, bude umístěna pouze na ploše dle situačního
výkresu.
2. Letní předzahrádka nebude napojena na žádné rozvody médií apod., denní provoz letní předzahrádky
bude ukončen nejpozději do 22.00 hod.
3. Provozovatel letní předzahrádky zajistí každodenní úklid přilehlých zelených ploch a zpevněných ploch
komunikací v okolí této předzahrádky.
4. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní
předzahrádky.
5. Žadatel zajistí WC pro návštěvníky předzahrádky.
6. V prostoru předzahrádky ani v jejím okolí nesmí být skladováno zboží.
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_________________________________________________________________________________________
16.
Vyjádření k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR o zřízení bezúplatného budoucího věcného břemene
a o zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemku parc. č. 2981/15 v k.ú. Pardubice
Usnesení R/272/2020

(rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
se zřízením bezúplatného budoucího věcného břemene a se zřízením bezúplatného věcného břemene na části
pozemku parc. č. 2981/15 v katastrálním území Pardubice, ve vlastnictví České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha, ve prospěch statutárního města Pardubice, IČO 00274046, za účelem vybudování nového ochranného
dělícího ostrůvku v rámci investiční akce města „Bezpečný přechod pro chodce v ul. na Drážce“.
_________________________________________________________________________________________
Zpracovala:

Pavlína Kučerová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III).
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