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U S N E S E N Í 
z 29. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 23. února 2021 od 16:00 hod. 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Kožíšek, Ing. Alena Suková, Pavel Vojtěch,  
         tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Štěpánková 

 
Omluveni:  - 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. 

Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova“ 
 

Usnesení R/372/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

a) schvaluje 

v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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 stavební práce s názvem „Oprava chodníku v ulici Sezemická od 
křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova“ společnosti Služby města Pardubic a.s., se 
sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 za celkovou cenu 1 400 772,14 Kč bez DPH, tj. 1 694 934,29 
Kč včetně DPH 21 %, 

b) ukládá 

uzavřít smlouvu o dílo č. K – MO III 02/2021 (0020772021) 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 chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry 
Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova“. Smlouva včetně přílohy je nedílnou součástí tohoto usnesení.   

 

Termín: březen 2021 
Zodpovídá: Ing. Vacinová 

_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Zadání VZMR zpracování jednostupňové PD  

„Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359-365, Pardubice“ 
 
Usnesení R/373/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby na zhotovení jednostupňové projektové dokumentace 
pro povolení i provedení stavby včetně inženýrské činnosti na stavbu „Stavební úpravy v ulici Rumunská 
před čp. 359-365, Pardubice“ společnosti GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 
Pardubice, IČ0 15049248;  

b) v souladu s článkem III. odst. 3 vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek Městského obvodu Pardubice III odlišný postup, a to přímé zadání veřejné zakázky uvedené 
v bodu a) tohoto usnesení společnosti GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 
Pardubice, IČ0 15049248 za celkovou cenu 169 000 Kč bez DPH, tj. 204 490 Kč včetně DPH 21 %. 
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2. ukládá  

uzavřít smlouvu o dílo č. PD-MO III 01/2021 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na službu 
uvedenou pod bodem 1. tohoto usnesení se společnosti GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo nábřeží 
1790, 530 03 Pardubice, IČ0 15049248. Smlouva o dílo č. PD-MO III 01/2021 je přílohou tohoto usnesení.  

Z: Ing. Vacinová 
T: březen 2021  

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k žádosti společnosti Dioleaf Investment, a.s. o prodej části pozemku  

parc. č. 851/12 o výměře cca 199 m2 v katastrálním území Pardubice 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 3; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem části pozemku parc. č. 851/12 o výměře cca 199 m2 v katastrálním území Pardubice, společnosti 
Dioleaf Investment, a.s., IČO 07721277, se sídlem Masarykovo náměstí 1544, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k žádosti T. B.* o prodej části pozemku parc. č. 886/5 o výměře cca 500 m2 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  

souhlasí  

s prodejem části pozemku parc. č. 886/5 o výměře cca 500 m2 v katastrálním území Pardubice T. B.*, nar. …*, 
trvale bytem …* (varianta č. 1).  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k žádosti J. J.* k odkoupení pozemku parc. č. 1199/5  

o výměře 316 m2 v k.ú. Pardubice 
 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s odkoupením pozemku parc. č. 1199/5 o výměře 316 m2 v katastrálním území Pardubice z vlastnictví Ing. J. 
J.*, nar. …*, trvale bytem …* do vlastnictví Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské 
nám. 1, Pardubice, v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“ 
za kupní cenu 1 089 793 Kč (tj. 3 448,71 Kč/m2); 

 

Usnesení R/374/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

s odkoupením pozemku parc. č. 1199/5 o výměře 316 m2 v katastrálním území Pardubice z vlastnictví Ing. J. 
J.*, nar. …*, trvale bytem …* do vlastnictví Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské 
nám. 1, Pardubice, v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“ 
za cenu v daném místě a čase obvyklém. 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k žádosti společnosti BARTH Reklamka a.s. o výpůjčku části pozemku parc. č. 2985/1 o výměře  

8 m2 v k.ú. Pardubice za účelem vybudování chodníku a k následnému odkoupení vybudovaného chodníku 
do vlastnictví statutárního města Pardubice  

 
Usnesení R/375/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s výpůjčkou části pozemku parc. č. 2985/1 o výměře 8 m2 v katastrálním území Pardubice společnosti 
BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice - Dubina za účelem 
vybudování chodníku – přístupové cesty pro pěší k budoucí stavbě objektu zánovních vozů; 

b) odkoupením vybudovaného chodníku na části pozemku parc. č. 2985/1 o výměře 8 m2 v katastrálním území 
Pardubice, po kolaudaci, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za cenu ve výši 1 000 Kč. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby:  

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

Usnesení R/376/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) zadání a realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Ošetření chodníků a krajnic proti 
prorůstajícím plevelům na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2021“ Vítězslavovi Hauptovi, 
DiS., se sídlem Bartoňova 832, 530 12 Pardubice, IČ 87910284 za celkovou nabídkovou cenu 82 500 Kč 
bez DPH, tj. 99 825 Kč včetně DPH 21 %; 

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

 

2. ukládá  

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

Z: Ing. Vacinová 
T: březen 2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k žádosti J. K.*, J. K.* a A. Š.* o využití předkupního práva k pozemkům parc. č. 1063/11 o výměře 
389 m2, parc. č. 1107/71 o výměře 18 933 m2, parc. č. 1107/113 o výměře 974 m2, parc. č. 3867/23 o výměře 

1 278 m2, vše v katastrálním území Pardubice 
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Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s využitím předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, které je 
vloženo v katastru nemovitostí na pozemky parc. č. 1063/11 o výměře 389 m2, parc. č. 1107/71 o výměře 
18 933 m2, parc. č. 1107/113 o výměře 974 m2, parc. č. 3867/23 o výměře 1 278 m2, vše v katastrálním území 
Pardubice ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 
Vlastníky pozemků jsou J. K.*, nar. …*, trvale bytem …*, J. K.*, nar. …*, trvale bytem …*, A. Š.*, nar. …*, trvale 
bytem …*. 

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

9. 
Revokace usnesení R/356/2021  

 
Usnesení R/377/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. revokuje  

a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu, dle článku IV odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění 
dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek, na služby „Provádění zimní údržby chodníků 
nezařazených do plánu zimní údržby na území Městského obvodu Pardubice III v části Slovany 
v  období leden - duben 2021“ dle situačního výkresu, který je přílohou tohoto usnesení, Františku 
Remešovi, osobě fyzické podnikající se sídlem Kladina 56, 533 04, Sezemice, IČ 72955601 za celkovou 
maximální cenu 80 000 Kč vč. DPH 21% (maximální cena za jedno provedení zimní údržby zahrnující 
prohrnutí chodníků nezahrnutých do Plánu zimní údržby v lokalitě Slovany je stanovena na 6 000 Kč 
vč. DPH 21 %); 

b) financování veřejné zakázky uvedené v odstavci a) tohoto usnesení z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III pro rok 2021 - z kapitoly 27 doprava - 4. 1 oprava a údržba komunikací. 

 
2. schvaluje 

a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu, dle článku IV odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění 
dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek, na služby „Provádění zimní údržby chodníků 
nezařazených do plánu zimní údržby na území Městského obvodu Pardubice III v části Slovany 
v  období leden - duben 2021“ dle situačního výkresu, který je přílohou tohoto usnesení, Františku 
Remešovi, osobě fyzické podnikající se sídlem Kladina 56, 533 04, Sezemice, IČ 72955601 za celkovou 
maximální cenu 60 000 Kč vč. DPH 21% (maximální cena za jedno provedení zimní údržby zahrnující 
prohrnutí chodníků nezahrnutých do Plánu zimní údržby v lokalitě Slovany je stanovena na 6 000 Kč 
vč. DPH 21 %); 

b) financování veřejné zakázky uvedené v odstavci a) tohoto usnesení z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III pro rok 2021 – z kapitoly 27 doprava - 4. 1 oprava a údržba komunikací. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu  

Ve Stezkách, p.č. st. 308, k. ú. Studánka“  
 
Usnesení R/378/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  



 

 

Usnesení z 29. jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 23. 2. 2021  5 z 8 
 

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Stavební úpravy, přístavba 
a nástavba rodinného domu Ve Stezkách, p.č. st. 308, k. ú. Studánka, dle koordinačního situačního výkresu č. 
C.3, který je součástí projektové dokumentace pro ohlášení stavby, zpracované v lednu 2021 Martinem 
Věchetem, se sídlem Poláčkova 233, 533 53 Pardubice, IČ 738 47 879 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k trase nového kabelového vedení nn akce „Pardubice, Studánka, p.č. 409/326 knn“  

 
Usnesení R/379/2021                                                (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, Studánka, p.č. 
409/326 knn“ tak jak je uvedeno ve výkresu č. 01 – Celková situace, který je součástí projektové dokumentace 
zpracované v říjnu 2020 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 jeho šíři a délce výkopů na náklady investora. 

2. Pojistkový pilíř bude osazen na pozemku vlastníka nemovitosti parc. č. 409/326 v katastrálním území 
Studánka. 

Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
  

12. 
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Věry Junkové u ZŠ“  

 
Usnesení R/380/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Reko MS Pardubice – Věry Junkové u ZŠ“ tak, jak je uvedeno 
v situačním výkresu č. C.4, - Situace obnovy povrhů, který je součástí projektové dokumentace pro provedení 
stavby, zpracované v únoru 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 komunikací – chodníků a vozovky dodržena 
skladba komunikací dle níže uvedeného: 

a/ Asfaltový kryt místní komunikace – vozovky: 

• Podkladní vrstva ACP 16+ tl. 60mm bude opravena s přesahem + 0,50 m za hranu zásahu 

• Krytová vrstva ACO 11+ tl. 40 mm bude opravena s přesahem +1,0 m za hranu zásahu 

b/ Místní komunikace – přídlažba: 

• Podkladní vrstva SC C20/25 tl. 150 mm a krytová vrstva přídlažba tl. 100 mm budou opraveny s přesahem 
+0,5 m za hranou zásahu 

c/ Místní komunikace – chodník ze zámkové dlažby: 

• Krytová vrstva DLZ tl. 60 mm včetně lože tl. 30 mm budou opraveny s přesahem+0,5 m za hranu 
zásahu, při podélném zásahu v plné šíři chodníku. 
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d/ Místní komunikace – chodník ze zámkové dlažby v místech sjezdů: 

• Podkladní vrstva SC C8/10 tl. 100 mm a krytová vrstva DLZ tl. 80 mm včetně lože tl. 40 mm budou 
opraveny s přesahem +0,5 m za hranou zásahu, při podélném zásahu v plné šíři chodníku pojezdového 

2. Po ukončení stavebních prací bude provedena pokládka nového krytu i mezi dvěma výkopy na místní 
komunikaci – vozovce v ulici Věry Junkové před čp. 57 a čp. 58, jako celistvá plocha v celé šíři a délce 
výkopů na náklady investora 

3. Dotčený úsek místní komunikace – vozovky bude uveden v předešlý stav. Všechny konstrukční vrstvy, vč. 
živičné vrstvy v příslušné síle, budou obnoveny. 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 místní komunikace 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 místní komunikace 
(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. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Vyjádření k nové trase kabelového vedení NN akce „Pardubice, Hůrka, p.č. 4725/1 knn“ 

 

Usnesení R/381/2021                                                (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. 
4725/1 knn“ tak jak je uvedeno v předloženém situačním výkresu – Celková situace, č. výkresu 01, 
zpracovaném v lednu 2021 společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 
530 02 Pardubice, IČ 260 11 701 za dodržení podmínky, že plastový pilíř bude umístěn těsně u obvodové zdi 
objektu na pozemku parc. č. 4725/1 v katastrálním území Pardubice. Dále budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Informativní zpráva o inventarizaci majetku a závazků 

Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2020 
 

Usnesení R/382/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o inventarizaci majetku Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2020. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

15. 
1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2021 

 

Usnesení R/383/2021                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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1. souhlasí         

a) s návrhem 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 v celkové výši rozpočtu 
50.368,4 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 1/2021, jak je 
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) s návrhem 1. změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 v celkové 
výši rozpočtu 1.026 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 
2/2021, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 a 1. změnu rozpočtu sociálního 
fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 na nejbližším jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Miriam Šotková 
T: 2/2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 

16. 
Návrh novely obecně závazné vyhlášky města č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic 

 

Usnesení R/384/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

návrh změn obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve znění pozdějších 
obecně závazných vyhlášek, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

17. 
Vyjádření k žádostem o pronájem nebytových prostor v přízemí budovy čp. 1013 v ulici Erno Košťála 

 

Člen rady Pavel Kožíšek oznámil své členství v dozorčí radě SKP-CENTRA, o.p.s. a protože z tohoto jednání 
nemá žádné osobní výhody, hlasování se zúčastnil. 

Usnesení R/385/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem prostory o výměře 40,6 m2 nacházející se v přízemí budovy čp. 1013 v ulici Erno Košťála, která 
je postavená na pozemku parc. č. stav. 1012/1 v katastrálním území Studánka, obec Pardubice, část obce 
Studánka společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ 275 34 804, se sídlem Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice pro účel nájmu – intervenční centrum; 

 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
s pronájmem prostory o výměře 40,6 m2 nacházející se v přízemí budovy čp. 1013 v ulici Erno Košťála, která 
je postavená na pozemku parc. č. stav. 1012/1 v katastrálním území Studánka, obec Pardubice, část obce 
Studánka Jakubovi Švadlenkovi, IČ 735 95 624, se sídlem Na Okrouhlíku 1610, 530 03 Pardubice – Bílé 
Předměstí pro účel nájmu – šicí dílna a výdejní místo pro e-shop. 
_________________________________________________________________________________________ 
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18. 
Vyjádření k žádosti o uveřejnění informací ve Zpravodaji MO Pardubice III 

 
Usnesení R/386/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uveřejnění inzerce v březnovém vydání Zpravodaje MO Pardubice III, za cenu stanovenou dle ceníku inzerce 
ve Zpravodaji MO Pardubice III - ¼ strany A4 (94,75 mm x 132 mm) za cenu 2700 Kč bez DPH, které jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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


