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U S N E S E N Í 
z 48. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 20. června 2022 od 17:00 hod. 
v kanceláři starosty 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 Nimsová 
       
Omluveni:  - 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Vyjádření k trase přeložky akce „Pce, Hůrka, OK Spojil, přeložka nn ŘSD“ 

 
Usnesení R/592/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou trasou přeložky akce „Pce, Hůrka, OK Spojil, přeložka nn ŘSD“, tak 
jak je uvedeno v situačním výkresu – Celková situace, č. výkresu Da, který je součástí projektové dokumentace 
pro územní řízení zpracované v březnu 2022 společností RYDVAL – ELEKTRO s.r.o., se sídlem plk. Truhláře 114, 
512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ 252 98 194, za následujících podmínek: 

a) bude dodržena ochrana dřevin, ve smyslu ustanovení ČSN 83 9061, zejména ochrana kořenového prostoru 
při provádění výkopových prací, 

b) budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 

Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 

2. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce RD Na Drážce č.p. 558, Pardubice“ 

 
Usnesení R/593/2022                                                (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 stavby „Rekonstrukce RD Na Drážce 
č.p. 558, Pardubice“ dle koordinační situace, č. výkresu C.3, který je součástí projektové dokumentace pro 
územní souhlas a ohlášení stavby, zpracované v březnu 2022 společností PLP Projektstav s.r.o., čp. 336, 538 
34 Rosice, IČ 287 93 480 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Bartoňova před čp. 835 

 

Usnesení R/594/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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za Městský obvod Pardubice III se zvláštním užíváním místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, v ulici Bartoňova na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 835–839, konkrétně 
před čp. 835 pro M. N.*, trvale bytem …, …*, datum narození …* (…*) v termínu od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2024. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
4. 

Vyjádření k nabídce J. a J H.* na bezúplatný převod pozemku parc. č. stav. 297/2 o výměře 4 m2 v k.ú. 
Studánka a k žádosti o vydržení pozemku parc. č. 166/2 o výměře 15 m2 v k.ú. Studánka 

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat     (rozprava: 2; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s bezúplatným převodem pozemku parc. č. stav. 297/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Studánka ve vlastnictví J. H.*, 
nar. …* a J. H.*, nar. …*, oba trvale bytem …, …* do vlastnictví Statutárního města Pardubice, IČO 
00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice; 

b) s vydržením pozemku parc. č. 166/2 o výměře 15 m2 v k.ú. Studánka ve vlastnictví Statutárního města 
Pardubice, IČO 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice do 
vlastnictví J. H.*, nar. …* a J. H.*, nar. …*, oba trvale bytem …, …*. 

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

5. 
Vyjádření k žádosti Společenství vlastníků domu čp. 818-820 Lidmily Malé, Pardubice o prodej části 

pozemku parc. č. 409/54 o výměře cca 52m2 v k.ú. Studánka 
 
Usnesení R/595/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemků parc. č. 409/54 o výměře cca 52 m2 v katastrálním území Studánka ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků domu čp. 818-820 Lidmily Malé, Pardubice, 
IČO: 27511405 se sídlem Lidmily Malé 818, Studánka, 530 12 Pardubice z důvodu zamýšlené rekonstrukce 
lodžií bytového domu čp. 818-820, šíře pozemku 2 m od hrany domu. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k žádosti L. C.* o nájem části pozemku parc. č. 167/9 o výměře 40 m2  

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

souhlasí 

s nájmem části pozemků parc. č. 167/9 o výměře 40 m2 v katastrálním území Studánka ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice pro L. C.*, nar. …*, trvale bytem …, …*, za účelem opravy a rozšíření stávajícího 
sjezdu a zřízení příležitostného parkovacího stání u rodinného domu čp. …* v ul. …*. 
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*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Jmenování likvidační komise 

 
Usnesení R/596/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. jmenuje 

jednorázovou likvidační komisi v následujícím složení: 

Předseda komise: 
Pavel Vojtěch člen zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III 
Členové komise: 
Ing. Irena Nimsová tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice III 
Miriam Šotková  vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí 
Pavla Šmahelová sam. odborný referent odboru dopravy a životního prostředí 
Pavlína Kučerová   pracovnice sekretariátu starosty a tajemníka 
Tajemník komise: 
Milena Rajnetová  sam. odborný referent odboru ekonomického a vnitřních věcí 

2. ukládá 

předložit návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Radě městského 
obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Ing. Irena Nimsová 
T:  10/2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k žádosti společnosti Povodí Labe, státní podnik o zřízení bezúplatného věcného břemene 

 
Usnesení R/597/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením bezúplatného věcného břemene formou prohlášení na částech pozemků: pozemková parc. č. 
1069/81 o výměře 3 m2 díl „k“, pozemková parc. č. 2988/1 o výměře 8 m2 díl „l“ (dle GP č. 9893-
2021095/2021 st.p.č. 11603), pozemková parc. č. 2988/5 o výměře 1 m2 (dle GP č. 9893-2021095/2021 
st.p.č. 11599), pozemková parc. č. 2988/5 o výměře 6 m2 (dle GP č. 9893-2021095/2021 st.p.č. 11600) vše 
v katastrálním území Pardubice, za účelem práva vstupu a vjezdu a v povinnosti strpět umístění stavby 
vodního díla – hráze k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni „Labe, Pardubice, protipovodňová 
ochrana, LB, reka Labe a Chrudimka“ ve prospěch společnosti Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, se 
sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  

„Oprava odvodnění místní komunikace v ulici Věry Junkové od čp. 78 po křižovatku s ulicí K Lesu“ 
 

Usnesení R/598/2022                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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a) dle článku III. odst. 3 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek se 
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava odvodnění místní komunikace v ulici 
Věry Junkové od čp. 78 po křižovatku s ulicí K Lesu“, jejímž předmětem je oprava odvodnění místní 
komunikace spočívající v osazení nových betonových odvodňovacích pásků v délce 110 m, rozebrání a 
znovuosazení betonových silničních obrubníků a zámkové dlažby přilehlé k silniční obrubě, provedení 
nových podkladních vrstev komunikace (štěrkodrť, betonová stabilizace); odvoz, likvidace a evidence 
vzniklého stavebního odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění; 
provedení veškerých prací souvisejících s plněním předmětu objednávky; doprava veškerého materiálu a 
strojů nutných pro provedení této objednávky; 

b) s objednáním realizace veřejné zakázky uvedené v bodu a) tohoto usnesení u společnosti GASCO s.r.o., se 
sídlem Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice, IČ: 15049035 za nabídkovou cenu  
226 740,90 Kč bez DPH, tj. 274 356,49 Kč včetně DPH 21 %; Práce budou provedeny dle cenové nabídky a 
rozpočtu – soupisu prací ze dne 13. 6. 2022.  

 
Zodpovídá: Ing. Vacinová 

Termín: červenec 2022 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Prázdninové kino na Dubině 

 
Usnesení R/599/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) název akce Prázdninové kino na Dubině  

b) zadání zajištění promítání panu Tomáši Černíkovi, IČO 74217143 za cenu do 7.000,- Kč za jedno promítání.  

Prázdninové kino na Dubině bude pro Městský obvod Pardubice III zajišťovat Radek Novák, se sídlem Stavbařů 
152, 530 09 Pardubice, IČO: 684 64 827. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2021 

 
Usnesení R/600/2022                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, 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 2021, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III a účetní závěrku Městského obvodu Pardubice 
III za rok 2021 ke schválení Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III, 

3. doporučuje  

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 2021, a to bez výhrad. 

Z: Miriam Šotková 
T: červen 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
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12. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 5. 2022 

 
Usnesení R/601/2022                                                (rozprava: 0; 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. 5. 2022. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
4. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 

 
Usnesení R/602/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

oznámení koncepce „Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice“, které je nedílnou 
přílohou tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

14. 
Schválení smlouvy s Vězeňskou službou „Smlouva o zařazení odsouzených do práce“ 

 
Usnesení R/603/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

uzavření smlouvy „Smlouva o zařazení odsouzených do práce“ č.j.: VS -117790-1/ČJ-2022-802177-SML mezi 
Vězeňskou službou ČR, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČ: 00212423 a Statutárním městem 
Pardubice – Městským obvodem Pardubice III, se sídlem Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, IČ: 00274046, a to 
v souladu s čl. III odst. 3 Vnitřní směrnice č. 9/2011 Městského obvodu Pardubice III - Zadávací řád veřejných 
zakázek, v platném znění,  

2. ukládá  

uzavřít „Smlouvu o zařazení odsouzených do práce“ č.j.: VS -117790-1/ČJ-2022-802177-SML s Vězeňskou 
službou ČR, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČ: 00212423, jejímž předmětem je provedení ručního 
úklidu, čištění a údržba komunikací a ploch spravovaných Městským obvodem Pardubice III. Smlouva o 
zařazení odsouzených do práce č.j.: VS -117790-1/ČJ-2022-802177-SML je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

Z: Ing. Nimsová 
T: červen 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Schválení zadávacích podmínek, smlouvy o dílo a dodavatelů k vyzvání 

pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. 1558-1560, 
Pardubice“ 

 
Usnesení R/604/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 



 

 

Usnesení z 48. jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 20. 6. 2022   6 z 7 
 

a) dle článku IV. odst. 2 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek 
znění výzvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. 1558-1560, 
Pardubice“; 

b) dle článku IV. odst. 2 písm. c) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky na provedení veřejné zakázky uvedené 
v tomto usnesení v odst. a), a to: 

- Agrostav Pardubice a.s., sídlo: Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice; IČ: 46506063  
- BAUSET CZ, a.s.; sídlo: Nemošická 1495, Pardubice, 530 02; IČ: 63217139;  
- Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.; sídlo: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýta, 566 01; IČ: 

25953818; 
- Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.; sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice; IČ: 

25253361;  
- CHRPA stavební společnost s r. o. Pardubice; sídlo: Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice; IČ: 

25285262; 
- MIROS Pardubice a.s.; sídlo: Hradecká 545, 533 52 Pardubice; IČ: 27523934; 
- M – STAV CZ s.r.o.; sídlo: Husova 1805, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 27557235;  
- Služby města Pardubic a.s.; sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice; IČ: 25262572   

c) smlouvu o dílo č. K–MO III 04/2022, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky uvedené v tomto 
usnesení pod písm. a), která je přílohou podané výzvy uvedené v tomto usnesení pod písm. a); 

d) dle článku IV. odst. 2 písm. j) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek hodnotící komisi včetně náhradníků složenou z členů zastupitelstva městského obvodu nebo 
zaměstnanců města zařazených do úřadu, 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (náhradník: Pavel Vojtěch),  
Pavel Kožíšek (náhradník: Ing. Alena Suková), 
Ing. Lenka Vacinová (náhradník: Ing. Irena Nimsová). 

 s tím, že otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. července 2022 od 8:00 hodin v zasedací místnosti 
Úřadu městského obvodu Pardubice III, dveře č. 6, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice. 

 
Termín: červenec 2022 

Zodpovídá: Ing. Vacinová 
_________________________________________________________________________________________ 

 

16. 
Schválení zadávacích podmínek, smlouvy o dílo a dodavatelů k vyzvání 

pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Servis a údržba sorpčních vpustí v majetku 
Statutárního města Pardubice na území Městského obvodu Pardubice III – etapa č. 1 v roce 2022“ 

 
Usnesení R/605/2022                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) dle článku IV. odst. 2 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek 
znění výzvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby s názvem „Servis a údržba sorpčních vpustí v majetku Statutárního města 
Pardubice na území Městského obvodu Pardubice III – etapa č. 1 v roce 2022“; 

b) dle článku IV. odst. 2 písm. c) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky na provedení veřejné zakázky uvedené 
v tomto usnesení v odst. a), a to: 

- Služby města Pardubic a.s.; sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice; IČ: 25262572   
- Marius Pedersen a.s.; sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové; IČ: 42194920  
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- STOCK čistící služby s.r.o.; sídlo: Praskačka 203, 503 33 Praskačka; IČ: 07246170     
- ECOSERVIS-komplexní nakládání s odpady s.r.o.; sídlo: Aloisina Výšina 414/8, 460 05 Liberec V – 

Kristianov; IČ: 24689483 
- Gutra s.r.o.; sídlo: Dělnická 15, 434 01 Most-Velebudice; IČ: 27283739  
- Kaiser servis, spol. s r.o.; sídlo: Bezručova 608/36, 678 01 Blansko; IČ: 26274906 

c) smlouvu o dílo č. SV - MO III 01/2022, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky uvedené v tomto 
usnesení pod písm. a), která je přílohou podané výzvy uvedené v tomto usnesení pod písm. a); 

d) dle článku IV. odst. 2 písm. j) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek hodnotící komisi včetně náhradníků složenou z členů zastupitelstva městského obvodu nebo 
zaměstnanců města zařazených do úřadu, 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (náhradník: Pavel Vojtěch),  
Pavel Kožíšek (náhradník: Ing. Alena Suková), 
Ing. Lenka Vacinová (náhradník: Ing. Irena Nimsová). 

 s tím, že otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. července 2022 od 8:30 hodin v zasedací místnosti 
Úřadu městského obvodu Pardubice III, dveře č. 6, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice. 

 
Termín: červenec 2022 

Zodpovídá: Ing. Vacinová 

_________________________________________________________________________________________ 
 

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


