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U S N E S E N Í 
ze 7. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 25. května 2015 od 14:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Václav Shejbal, Mgr. Jiřina Klírová, Ing. Aleš Vavřička 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: Pavel Vojtěch 
________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 4. 2015 

 
Usnesení R/85/2015                                            (rozprava: 2; 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 30. 4. 2015. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Žádost společnosti IPSTAV invest s.r.o. o nájem, výpůjčku, prodej a odkoupení části pozemků 

parc. č. 409/175, 409/177 a 409/179 v katastrálním území Studánka za účelem výstavby bytového domu 
 
Usnesení R/86/2015                                            (rozprava: 5; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí  

a) s nájmem části p.p.č. 409/175 o výměře 10 m2, části p.p.č. 409/177 o výměře 340 m2, části p.p.č. 
409/179 o výměře 3 m2 k.ú. Studánka za účelem výstavbu bytového domu společnosti IPSTAV invest 
s.r.o., IČ 27500454, se sídlem Pardubice – Polabiny, Družstevní 139,  

b) s výpůjčkou části p.p.č. 409/175 o výměře 41 m2, části p.p.č. 409/177 o výměře 240 m2 k.ú. Studánka 
za účelem vybudování přístupové komunikace a zpevněných ploch v rámci výstavby bytového domu 
společnosti IPSTAV invest s.r.o., IČ 27500454, se sídlem Pardubice – Polabiny, Družstevní 139, 

c) s prodejem části p.p.č. 409/175 o výměře 10 m2, části p.p.č. 409/177 o výměře 340 m2, části p.p.č. 
409/179 o výměře 3 m2 k.ú. Studánka po dokončení hrubé stavby bytového domu společnosti 
IPSTAV invest s.r.o., IČ 27500454, se sídlem Pardubice – Polabiny, Družstevní 139,  

d) s odkoupením vybudované  přístupové komunikace a zpevněných ploch na části p.p.č. 409/175 o 
výměře 41 m2, části p.p.č. 409/177 o výměře 240 m2 k.ú. Studánka do vlastnictví Statutárního města 
Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice za cenu 1 000,- Kč. 

2. doporučuje 

a) jednat s žadatelem společností IPSTAV invest s.r.o. o jiném umístění stavby, které bude mít 
dostatečné odstupy od stávající zástavby, 

b) aby jakákoliv zástavba tohoto území byla stejného typu jako stávající. 
________________________________________________________________________________________ 

 

Usnesení R/87/2015                                            (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
  
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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doporučuje 

a) zjistit faktický stav pozemku p.č. 79/15 v k.ú. Studánka z hlediska jeho možného užívání vlastníkem 
přilehlého pozemku p.č. 88/2 v k.ú. Studánka, 

b) zahájit právní kroky ke směně předmětného pozemku p.č. 79/15 v k.ú. Studánka ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice za pozemek p.č. 351/20 v k.ú. Studánka, ve vlastnictví p. Filipa Votroubka, 
nar. 16. 5. 1986, bytem Pardubice, Ve Stezkách čp. 106, na kterém je vybudována komunikace - chodník 
ve vlastnictví Statutárního města Pardubice.  

_________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Ukončení platnosti smlouvy o splachování vozovek 

 
Usnesení R/88/2015                                            (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

schvaluje 

ukončení platnosti smlouvy o dílo č. Čl - MO III 01/2012 uzavřené se Službami města Pardubic a.s., se sídlem 
Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 na splachování vozovek v ulicích Dašická a Na Drážce na dobu 
neurčitou, a to ke dni 31. května 2015. 

_________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu: „Stavební úpravy prostoru u bytového domu čp. 1565 – 1567 

v ulici Dašická a u bytového domu čp. 1564 v ulici Na Drážce, Pardubice“ 
 
Usnesení R/89/2015                                            (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) přímé zadání plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy 
prostoru u bytového domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašická a u bytového domu čp. 1564 v ulici Na 
Drážce, Pardubice“ společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 
25262572 za celkovou nabídkovou cenu 3 472 674 Kč bez DPH, tj. 4 201 936 Kč včetně DPH 21%, dle 
§ 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s čl. 
V, odstavcem 3 Vnitřní směrnice č. 9/2011 Zadávací řád veřejných zakázek, 

b) uzavření smlouvy o dílo č. K – MO III 04/2015, která je přílohou tohoto usnesení;  

2. ukládá 

předložit smlouvu o dílo č. K – MO III 04/2015, která je přílohou tohoto usnesení k podpisu smluvních 
stran.  

Z: Ing. Lenka Vacinová 
T: květen 2015 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu: zpracování projektové dokumentace na „Vybudování parkovacích 

míst a nových sjezdů před Domovem pro seniory Dubina Pardubice v ulici Blahoutova“ 
 
Usnesení R/90/2015                                            (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 
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c) záměr zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení 
stavby „Vybudování parkovacích míst a nových sjezdů před Domovem pro seniory Dubina Pardubice 
v ulici Blahoutova“; 

d) přímé zadání plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Projektová dokumentace pro 
vybudování parkovacích míst a nových sjezdů před Domovem pro seniory Dubina Pardubice v ulici 
Blahoutova“ Jiřímu Stránskému - projekce dopravních staveb, se sídlem Staré Hradiště 142, 533 52 
Pardubice, IČ 401 29 942 za celkovou nabídkovou cenu 42 000 Kč bez DPH, tj.  
50 820 Kč včetně DPH 21 % s termínem odevzdání dokumentace do 31. 7. 2015, dle § 18 odst. 5 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s čl. V, odstavcem 1, 
písm. c) Vnitřní směrnice č. 9/2011 Zadávací řád veřejných zakázek, 

e) že předmětem zakázky uvedené v bodě 1 b) bude zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení, pro výběr zhotovitele a pro provedení stavby. Součástí zakázky bude  
i zajištění inženýrské činnosti pro vydání povolení k provedení stavby; 

2. ukládá 

objednat veřejnou zakázku s názvem: „Projektová dokumentace pro vybudování parkovacích míst a 
nových sjezdů před Domovem pro seniory Dubina Pardubice v ulici Blahoutova“ u Jiřího Stránského  - 
projekce dopravních staveb, se sídlem Staré Hradiště 142, 533 52 Pardubice, IČ 401 29 942; 

Z: Ing. Lenka Vacinová 
T: květen 2015 

_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a vybudování  

parkourového hřiště před ZŠ Dubina -Pardubice 
 
Usnesení R/91/2015                                            (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a vybudování parkourového hřiště Lappset, která 
je přílohou tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit smlouvu o dílo mezi Městským obvodem Pardubice III a společností Onyx wood spol. s.r.o., 
k podpisu smluvních stran. 

Z: Ing. Lenka Vacinová 
T: červen 2015 

_________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky v ulici Lidmily Malé před čp. 656 

 
Usnesení R/92/2015                                            (rozprava: 2; hlasování: pro 4, 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, v ulici Lidmily Malé čp. 656, před restaurací BOWLING CLUB 
(dle situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení), pro Marii Pivoňkovou, podnikající 
fyzickou osobu, trvale bytem Přeloučská 136, 530 06 Pardubice – Staré Čivice, IČ 04029267, v termínu od 1. 
6. 2015 – 31. 11. 2015 za dodržení následujících podmínek: 
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1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr 30 m2  
2. Letní předzahrádka bude umístěna pouze na ploše dle situačního výkresu.  
3. Letní předzahrádka nebude napojena na žádné rozvody médií. Provozní doba letní předzahrádky bude 

začínat nejdříve v 8:00 hodin a bude ukončena nejpozději ve 22.00 hodin. Žadatel odpovídá za to, že 
návštěvníci předzahrádky nebudou svým chováním omezovat obyvatele přilehlých bytových domů. Letní 
předzahrádka bude umístěna u veřejné knihovny Městského obvodu Pardubice III, z tohoto důvodu 
zajistí provozovatel předzahrádky její bezproblémový provoz. 

4. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní 
předzahrádky. 

_________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Žádost o vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III ke konání noční produkce po 22. hodině 

 
Usnesení R/93/2015                                            (rozprava: 5; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

povoluje 

konání noční produkce v době konání nočního turnaje v malé kopané „Pamako Cup 2015“ dne 27. 6. 2015 
v Areálu Hůrka v Pardubicích od 19:00 hod respektive od 22:00 do 3:00 hod 28. 6. 2015, pořádané 
sportovním sdružením PAMAKO-Pardubická malá kopaná, se sídlem Areál Hůrka 1823, Pardubice, 
IČ 48159123, zastoupeným panem Jindřichem Veselíkem, prezidentem PAMAKO. 
________________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Žádost Vladimíra Rákose o snížení nájemného v objektu čp. 983 ul. Jana Zajíce 

 
Usnesení R/94/2015                                            (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se snížením nájemného Vladimíru Rákosovi, IČ 608 78 347, DIČ CZ6103140604, bytem Havlíčkova 1016, 
530 02 Pardubice za prostory sloužící podnikání v objektu čp. 983 ul. Jana Zajíce, Pardubice 
o 30 % na dobu jednoho roku.  
_________________________________________________________________________________________ 

 

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


