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U S N E S E N Í 
z 32. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 26. června 2017 od 16:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová, Václav Shejbal 
JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: Ing. Aleš Vavřička tajemník ÚMO Pardubice III  
_________________________________________________________________________________________ 

 

Jednání Rady městského obvodu Pardubice III zahájil starosta Městského obvodu Pardubice III pan Ing. Mgr. 
Vítězslav Štěpánek. Při zahájení jednání byli přítomni čtyři členové rady. Byla tedy splněna podmínka 
ustanovení § 101 odst. 2. zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), v platném znění: Rada městského obvodu 
Pardubice III je schopna se usnášet, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.  
Pan starosta v úvodu připomněl členům rady povinnost plynoucí ze zákona č. 159/2006 Sb., § 8 týkající se 
oznámení o osobním zájmu nebo vztahu k projednávané věci. Oznámení podává příslušný člen rady písemně 
před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; 
oznámení je vždy součástí zápisu z jednání. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. 
Činnost Knihovny městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/380/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) postupy prací v Knihovně městského obvodu Pardubice III, 

b) konání fotografické soutěže Léto s knihou. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Žádost o vyřazení neuskutečněných investic vedených na účtech 041 a 042 MO Pardubice III 

 
Usnesení R/381/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje  

vyřazení položek nerealizovaných investic vedených na účtech 041 a 042 z účetnictví Městského obvodu 
Pardubice III, které již nebudou realizovány ani jinak využity, 

2. ukládá 

vyřadit položky nerealizovaných investic vedených na účtech 041 a 042 z účetnictví Městského obvodu 
Pardubice III, dle tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení  

T: červenec 2017 
Z: Ing. Irena Štěpánková 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

4. 
Žádost M.P*. a V.P.* o odkoupení pozemku parc. č. 159/13 v k.ú. Studánka  

 
Usnesení R/382/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s odkoupením pozemku parc. č. 159/13 o výměře 127 m2 v katastrálním území Studánka z vlastnictví M.P.* a 
V.P.*, za podmínky výmazu zástavních práv zřízených ve prospěch Komerční banky, a.s.  
Na pozemku je vybudována část místní komunikace III. třídy ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, 
veřejná zeleň a veřejné osvětlení.  
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

__________________________________________________________________________________ 
 

5. 

Informativní zpráva – zákon o střetu zájmů 
 
Usnesení R/383/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, 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.  
Vyjádření k výstavbě: Podniková čerpací stanice PHM Služeb města Pardubic 

 
Usnesení R/384/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

a) za Městský obvod Pardubice III se záměrem výstavby „Podniková čerpací stanice PHM Služeb města 
Pardubic“, dle projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, číslo zakázky 1004/2017/P/02/Ba 
zpracované 05/2017 společností TRASO s.r.o., se sídlem Markova 1767, Frenštát pod Radhoštěm, 
PSČ 744 01, IČ 25390490 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů státní správy, samosprávy, 
vlastníků a správců inženýrských sítí a technické infrastruktury. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení,  

b) za Městský obvod Pardubice III se záměrem uvedeným v bodu a) tohoto usnesení v rozsahu oznámení 
zakázkové č. R/4788/2017 z června 2017 zpracované Ing. Liborem Obalem a Ing. Kateřinou Novotnou, Ph.D 
a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

__________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k projektované trase akce „Elektronická komunikační síť UPC – Pardubice Dašická“ 

 
Usnesení R/385/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy elektronické komunikační sítě UPC vedeném na území 
Městského obvodu Pardubice III, tak jak je uvedeno ve výkresu č. 1-02 a výkresu č. 1-03 – Přehledová situace 
plánované akce „Elektronická komunikační síť UPC – Pardubice Dašická“, zpracované společností InfoTel, spol. 
s r.o., se sídlem Brno, Novolíšeňská 18, PSČ 62 800, IČ 469 81 071 za dodržení následujících podmínek: 
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1) po ukončení stavebních prací bude provedena pokládka nového krytu na všech dotčených místních 
komunikacích – chodnících v celé jejich šíři a délce výkopů na náklady investora,  

2) Přechody pod místními komunikacemi – vozovkami budou provedeny protlakem, 
3) V rámci stavebních prací nedojde k poškození dřevin (stromů a keřů), bude dodržena příslušná ČSN 

vztahující se na ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejména při 
provádění hlubinných výkopů),  

4) Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů včetně podmínek v příslušném vyjádření odboru dopravy 
a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice.  

Situační výkresy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Oprava bytového domu  

čp. 633–637 v ul. Jana Zajíce, Pardubice“  
 
Usnesení R/386/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Oprava bytového domu čp. 633–637 v ul. Jana Zajíce, 
Pardubice“ dle situačního výkresu Pohledy – Navržený stav, část D, č. přílohy 09 z projektové dokumentace 
pro stavební povolení, zpracované v měsíci dubnu 2017 společností astalon R s r.o., se sídlem Hůrka 54,530 02 
Pardubice, IČ 04591305 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Přístavba zimní zahrady“ Studánka, st. p. č. 137 

 
Usnesení R/387/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro územní souhlas a ohlášení stavby 
„Přístavba zimní zahrady“ Studánka, st. p. č. 137 dle situačního výkresu – C.2, který je součástí projektové 
dokumentace zpracované v prosinci 2016 Ing. Miroslavem Novotným, autorizovaný inženýr pro pozemní 
stavby ČKAIT 0700492, Na Drážce 1553, 530 03 Pardubice, s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření k vybudování přístřešku pro osobní vozidlo na pozemku parc. č. 80/18 v k.ú. Studánka  

 
Usnesení R/388/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) za Městský obvod Pardubice III s plánovanou stavební akcí – vybudování přístřešku pro osobní vozidlo na 
pozemku žadatele parc. č. 80/18 v katastrálním území Studánka v ulici Radiomechaniků dle situačního 
výkresu, který je součástí žádosti podané dne 14. června 2017 J.M.* s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

b) za Městský obvod Pardubice III jako vlastníka místní komunikace dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, s připojením sousední nemovitosti zřízením 
sjezdu v šíři 4 m z pozemku parc. č. 80/18 v katastrálním území Studánka v ulici Radiomechaniků na místní 
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komunikaci III.tř. č. 202c v ulici Radiomechaniků.  
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

__________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce RD čp. 78, ul. Věry Junkové, Pardubice“  

 
Usnesení R/389/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro ohlášení stavby „Rekonstrukce RD 
čp. 78, ul. Věry Junkové, Pardubice“ dle situačního výkresu – C.2, který je součástí projektové dokumentace 
zpracované v červnu 2017 společností STAVITELSTVÍ SEMTÍN s.r.o., se sídlem Jahnova 8, Zelené předměstí 530 
02 Pardubice, IČ 275 47 175 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Realizace výsadby v ulici Erno Košťála před bytovým domem čp. 957–958 

 

Usnesení R/390/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

c) realizaci výsadby v ulici Erno Košťála, před bytovým domem čp. 957–958 dle projektové dokumentace 
zpracované Ing. Ladislavou Karbanovou, DiS. v prosinci 2016,  

d) přímé zadání prací uvedených v bodu a) tohoto usnesení společnosti Služby města Pardubic a.s.,  
se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 v souladu s článkem V. odst. 3 písm. e) Zadávacího řádu 
veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III za celkovou nabídkovou cenu 84 887,00 Kč včetně DPH 
21 %, 

e) ukládá objednat práce uvedené pod bodem b) tohoto usnesení u společnosti Služby města Pardubic a.s., 
se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572. 

Z: Ing. Vacinová 
T: červen 2017 

_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2016 

 
Usnesení R/391/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. bere na vědomí 

návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III a účetní závěrku Městského obvodu Pardubice 
III za rok 2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III a účetní závěrku Městského obvodu Pardubice 
III za rok 2016 ke schválení Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III, 

3. doporučuje  
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Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III schválit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III, 
účetní závěrku Městského obvodu Pardubice III a souhlasit s celoročním hospodařením Městského 
obvodu Pardubice III za rok 2016, a to bez výhrad. 

Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: červen 2017 

_________________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 5. 2017 

 
Usnesení R/392/2017                                                (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. 5. 2017. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

15. 
2. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2017 

 
Usnesení R/393/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí         

s návrhem 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2017 v celkové výši rozpočtu 
30.038,3 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 5/2017, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2017 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 6/2017 

_________________________________________________________________________________________ 
 

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


