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U S N E S E N Í 
z 49. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 18. července 2022 od 15:00 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

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

1. 
Vyjádření k žádosti L. B.* o prodej části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 39 m2  

v katastrálním území Pardubice 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat     (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 39 m2 v katastrálním území Pardubice L. B.*, nar. …* 
trvale bytem …, …*. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 

2. 
Vyjádření k žádosti M. H.* o prodej části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 50 m2 v katastrálním území 

Pardubice 
 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat     (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 50 m2 v katastrálním území Pardubice, M. H.*, nar. 
…*, trvale bytem …, …*.   
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k žádosti P. a H. M.* o prodej části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře  

cca 20 m2 v katastrálním území Pardubice 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat     (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 20 m2 v katastrálním území Pardubice, P. M.*, nar. …* 
a H. M.*, nar. …*, oba trvale bytem …, …*. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k žádosti M. N.* o prodej části pozemků parc. č. 2988/1 o výměře cca 4 m2  

a parc. č. 1042/18 o výměře cca 1 m2,vše v katastrálním území Pardubice 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat     (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemků parc. č. 2988/1 o výměře cca 4 m2 a parc. č. 1042/18 o výměře cca 1 m2, vše 
v katastrálním území Pardubice, M. N.*, nar. …*, trvale bytem …, …*. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k žádosti J. Š.* o prodej části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 44 m2 v katastrálním území 

Pardubice a o souhlas s umístěním elektroměru na části pozemku  
parc. č. 2988/1 o výměře cca 44 m2 v katastrálním území Pardubice 

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat     (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

a) s prodejem části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 43 m2 v katastrálním území Pardubice J. Š.*, nar. 
…*, trvale bytem …, …*, 
 

b) s umístěním elektroměru na části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Pardubice. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k žádosti J. a E. Z.* o prodej části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 38 m2 v katastrálním 

území Pardubice 
 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat     (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 38 m2 v katastrálním území Pardubice, J. Z.*, nar. …* 
a E. Z.*, nar. …*, oba trvale bytem …*. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu).  
_________________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření k žádosti J. A.* o výpůjčku části pozemku parc. č. 153/5 

o výměře 10 m2 v katastrálním území Studánka 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat     (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

s výpůjčkou části pozemku parc. č. 153/5 o výměře 10 m2 v katastrálním území Studánka (před rodinným 
domem čp. 446 v ulici K Lesu) ve vlastnictví Statutárního města Pardubice pro J. A.*, nar.  
…*, trvale bytem …, …*, za účelem vybudování parkovacího místa pro osobní auto zajišťující dopravu P. A.* 
(…*), nar. …*, trvale bytem …*. 
 

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

8. 
Vyjádření k žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení 

věcného břemene za účelem uložení a provozování kabelového vedení NN v rámci akce „Pardubice, p.č. 
1017/13 knn, číslo IV-12-2019452“ 

 
Usnesení R/606/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného břemene na částech pozemků parc. č. 
1069/81, parc. č. 1074/9, parc. č. 1489/4, parc. č. 1491/10, parc. č. 2698/52, parc. č. 2988/1, parc. č. 2988/5, 
vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za účelem uložení a provozování kabelového vedení NN v rámci akce 
„Pardubice, p.č. 1070/13 knn“, číslo IV-12-2019452.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k žádosti společnosti PRINT-SHOP.cz, s.r.o.  

o právní úkony vztahujícími se k pozemkovým parcelám ve vlastnictví Statutárního města Pardubice 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat     (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

 

a) s prodejem částí pozemků parc. č. 1138/8 o výměře cca 4 m2, parc. č. 886/40 o výměře cca 1 m2, parc. č. 
886/21 o výměře cca 51 m2, parc. č. 1136/2 o výměře cca 380 m2, parc. č. 1138/4 o výměře cca 133 m2, 

vše v k.ú. Pardubice za účelem výstavby výrobní budovy PRINT-SHOP, Pardubice, ul. Husova;  

b) s výpůjčkou částí pozemků parc. č. 886/5 o výměře 344 m2, parc. č. 886/9 o výměře 35 m2, parc. č. 886/21 
o výměře 48 m2, parc. č. 1136/2 o výměře 273 m2, parc. č. 1138/4 o výměře 151 m2, parc. č. 886/13  
o výměře 8 m2, parc. č. 886/14 o výměře 1 m2, parc. č. 886/15 o výměře 1 m2, parc. č. 1140/10 o výměře 
58 m2, vše v k.ú. Pardubice, za účelem výstavby zpevněných ploch komunikace a parkoviště v rámci 
výstavby výrobní budovy PRINT-SHOP, Pardubice, ul. Husova ve prospěch vypůjčitele společnost PRINT-
SHOP.cz, s.r.o., IČ 27462595, se sídlem Erno Košťála 968, Studánka, 530 12 Pardubice; 

c) s odkoupením vybudovaných zpevněných ploch komunikace a parkoviště na částech pozemků parc. č. 
886/5 o výměře 344 m2, parc. č. 886/9 o výměře 35 m2, parc. č. 886/21 o výměře 48 m2, parc. č. 1136/2  
o výměře 273 m2, parc. č. 1138/4 o výměře 151 m2, parc. č. 886/13 o výměře 8 m2, parc. č. 886/14  
o výměře 1 m2, parc. č. 886/15 o výměře 1 m2, parc. č. 1140/10 o výměře 58 m2, vše v k.ú. Pardubice, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, po kolaudaci, za cenu 1 000 Kč. 

_________________________________________________________________________________________ 
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10. 
Vyjádření k žádosti společnosti M - STAV CZ s.r.o. a společnosti DRVALON s.r.o. 

o prodej pozemku parc. č. stav. 793 o výměře 159 m2 v k.ú. Studánka 
 

Usnesení R/607/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem pozemku parc. č. stav. 793 o výměře 159 m2 v katastrálním území Studánka společnosti 
M - STAV CZ s.r.o., IČO 27557235, se sídlem Husova 1805, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice a společnosti 
DRVALON s.r.o., IČO 28791771, se sídlem Pardubice - Bílé Předměstí, Na Ležánkách 1860, PSČ 530 03. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Schválení zadávacích podmínek, smlouvy o dílo a dodavatelů k vyzvání 

pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365, Pardubice“ 
 

Usnesení R/608/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, 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 stavební práce s názvem „Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365, 
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: 

- AQUASTAV PARDUBICE s.r.o.; sídlo: Lány na Důlku 18, 530 02 Pardubice; IČ: 25515729;  
- Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.; sídlo: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýta, 566 01; IČ: 

25953818; 
- CHRPA stavební společnost s r. o. Pardubice; sídlo: Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice; IČ: 

25285262; 
- KVIS Pardubice a.s.; sídlo: Rosice 151, 533 53 Pardubice; IČ: 46506934  
- M – SILNICE a.s.; sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice; IČ: 42196868  
- Služby města Pardubic a.s.; sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice; IČ: 25262572 

c) smlouvu o dílo č. K–MO III 05/2022, 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 9. srpna 2022 od 8:00 hodin v zasedací místnosti 
Úřadu městského obvodu Pardubice III, dveře č. 6, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice. 

 
Termín: srpen 2022 

Zodpovídá: Ing. Vacinová 

_________________________________________________________________________________________ 
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12. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební 

úpravy v ul. Na Drážce před čp. 1558-1560, Pardubice“ 

 
Usnesení R/609/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
1. schvaluje  

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a dle čl. IV, odst. 2. písm. p) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve 
znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce „Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. 1558-1560, Pardubice“ dodavateli společnosti BAUSET CZ, 
a.s., se sídlem Nemošická 1495, Pardubice, 530 02, IČ: 63217139 za nabídkovou cenu 3 733 970,07 Kč bez 
DPH, tj. 4 518 103,78 Kč včetně DPH 21 %; 
 

2. ukládá 

uzavřít se společnosti BAUSET CZ, a.s., se sídlem Nemošická 1495, Pardubice, 530 02, IČ: 63217139 
smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy v ul. Na 
Drážce před čp. 1558-1560, Pardubice“. Smlouva o dílo č. K – MO III 04/2022 je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.        

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                   Termín: červenec 2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Schválení zadání činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP na staveništi při provádění 

stavby „Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. 1558-1560, Pardubice“ 
 

Usnesení R/610/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
1. schvaluje  

dle čl. IV, odst. 1 písm. a) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu zadání výkonu inženýrské činnosti – technického dozoru investora 
a výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby „Stavební úpravy v ul. Na Drážce 
před čp. 1558-1560, Pardubice“ Liborovi Matouškovi, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, 
IČ: 66812585 za nabídkovou cenu 125 000 Kč bez DPH, tj. 151 250 Kč včetně DPH 21 %; 

 
2. ukládá 

uzavřít s Liborem Matouškem, se sídlem Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 66812585 smlouvu 
příkazní č. P – K – MO III 04/2022 na výkon inženýrské činnosti – technického dozoru investora a výkonu 
činnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby „Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. 
1558-1560, Pardubice“. Smlouva příkazní je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 
  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 

                   Termín: červenec 2022 
_________________________________________________________________________________________ 
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14. 
Zhotovení a instalace knihobudky pod ochozem u objektu čp. 983 v ulici Jana Zajíce 

 
Usnesení R/611/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) zadání a realizaci veřejné zakázky „Zhotovení a instalace knihobudky pod ochozem u objektu čp. 983 
v ulici Jana Zajíce“ na pozemku parc. č. 409/31 v katastrálním území Studánka v rozsahu dle přílohy č. 
1 (situace) a přílohy č. 2 (cenová nabídka); 

b) v souladu s čl. III odst. 3 Vnitřní směrnice č. 9/2011 Zadávací řád veřejných zakázek ve znění dodatku 
č. 5 přímé zadání plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zhotovení a instalace knihobudky 
pod ochozem u objektu čp. 983 v ulici Jana Zajíce“ Václavu Zemkovi – truhláři,  
se sídlem Národních hrdinů 370, 530 03 Pardubice, IČ: 14546973 za cenu 29 752,07 Kč bez DPH, tj. 
36 000 Kč včetně DPH; 

2. ukládá  

objednat u Václava Zemka – truhláře, se sídlem Národních hrdinů 370, 530 03 Pardubice,  
IČ: 14546973 realizaci veřejné zakázky uvedenou pod písmenem a) a b) tohoto usnesení dle objednávky, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.   

 
    Termín: červenec 2022 

         Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
_________________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  

„Servis a údržba sorpčních vpustí v majetku Statutárního města Pardubice na území Městského obvodu 
Pardubice III - etapa č. I. v roce 2022“ 

 
Usnesení R/612/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
1. schvaluje  

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a dle čl. IV, odst. 2. písm. p) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve 
znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek 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. I. v roce 2022“ dodavateli společnosti STOCK čistící služby s.r.o., se sídlem 
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha – Karlín, IČ: 07246170 za nabídkovou cenu 310 200 Kč bez DPH, tj. 375 342 
Kč včetně DPH 21 %; 

 
2. ukládá 

uzavřít se společnosti STOCK čistící služby s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha – Karlín, IČ: 
07246170 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Servis a údržba sorpčních 
vpustí v majetku Statutárního města Pardubice na území Městského obvodu Pardubice III – etapa č. I. 
v roce 2022“. Smlouva o dílo č. SV – MO III 01/2022 je nedílnou součástí tohoto usnesení.        

 
  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 

                   Termín: červenec 2022 
_________________________________________________________________________________________ 
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16. 
5. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 

 
Usnesení R/613/2022                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje         

5. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové výši rozpočtu  
79 202,7 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 6/2022, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

informovat o 5. změně rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 Zastupitelstvo městského 
obvodu Pardubice III na nejbližším jednání. 

       Z: Miriam Šotková 
T: 9/2022 

_________________________________________________________________________________________ 
 

17. 
Vyjádření k projektové dokumentaci  „Metropolitní optická síť – Erno Košťála 872“ 

 
Usnesení R/614/2022                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s trasou nového optického kabelu akce „Metropolitní optická síť – Erno 
Košťála 872“ tak jak je uvedeno v koordinační situaci č. C.2, která je součástí projektové dokumentace pro 
územní řízení zpracované v květnu 2022 společností astalon s.r.o., se sídlem Hůrka 54,  
530 02 Pardubice, IČ 275 42 009 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

18. 
Vyjádření k dokumentaci stavby „I/2 Pardubičky – Sezemice“ 

zpracovanou v rámci posuzování vlivů na životní prostředí 
 

Usnesení R/615/2022                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

a) za Městský obvod Pardubice III s dokumentací stavby „I/2 Pardubičky – Sezemice“ v rozsahu oznámení dle 
dokumentace zveřejněné v informačním systému EIA na internetových stránkách Ministerstva životního 
prostředí (http://www.mzp.cz/EIA) s kódem záměru PAK908; 

b) za Městský obvod Pardubice III s dokumentací uvedenou v bodu a) tohoto usnesení za podmínek,  
že v dalších krocích povolovacích režimů bude v příslušných dokumentacích: 
- vymezen rozsah dřevin kácených mimo les, jež podléhají ochraně dle zákona č. 114/1992 Sb.;  
- zpracování návrhu adekvátní náhradní výsadby za kompenzaci vzniklé ekologické újmy kácením dřevin 

rostoucích mimo les (podléhající ochraně dle Zákona) vrostlých na území Městského obvodu Pardubice 
III včetně uvedení druhu, počtu, velikostí dřevin a pozemkových parcel, na nichž má být výsadba 
provedena. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

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


