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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad MO Pardubice VI – OES 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

 

Zápis 

 

 

z 35. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 30.11.2020 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

 

Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha PhD., Milan Hromádko, Daniel 

Křivka 

 

Omluven:  

 

Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

Schůzi v 15:30 hod. zahájil a řídil starosta PhDr. Petr Králíček. Přivítal přítomné a navrhl rozšířit 

program schůze o zprávu č. 24 “Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD na poz. 680/21, k. ú.: Svítkov“ , zprávu č. 25 

„Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na akci 

„Novostavba RD na poz. 680/31, k. ú.: Svítkov“, zprávu č. 26 „Žádost o vyjádření k projektové 

dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD na poz. 684/1, k. ú.: 

Svítkov“ a zprávu č. 27 „Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „ÚZEMNÍ STUDIE – 

PŘÍRODNÍ SPORTOVNÍ AREÁL K PAŠTI“. Takto rozšířený program byl schválen. 
 

 

 

Program schůze: 

I. Schválení zápisu z 34. řádné schůze Rady MO Pardubice VI 

II. Projednání předložených zpráv: 1 - 27 

III. Informativní zprávy: A - B 

IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 

V. Diskuse - různé 

(5 pro) 

 

 

I. Schválení zápisu z 34. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu 

Zápis z 34. řádné schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce. 

(5 pro) 

 

Ověřovatelem zápisu z 35. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

Ing. František Socha PhD. 
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II. Předložené zprávy: 

 

 

1. Veřejná zakázka malého rozsahu - zajištění služeb „OBSLUHA A VÝSYP 

ODPADKOVÝCH NÁDOB – KOŠŮ VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU“ a „SVOZ A 

LIKVIDACE PSÍCH EXKREMENTŮ“ 
Usnesení R2020-439 

Rada MO Pardubice VI 

a) rozhodla v souladu s ustanovením § 11 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a vnitřním předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 – Zadávací řád 

veřejných zakázek, ve smyslu čl. 11 odst. 3, zadat veřejné zakázky „OBSLUHA A 

VÝSYP ODPADKOVÝCH NÁDOB – KOŠŮ VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU“ 

a „SVOZ A LIKVIDACE PSÍCH EXKREMENTŮ“ společnosti Služby města Pardubic 

a. s., Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572, 

b) ukládá OIDŽP uzavřít smlouvy dle Příloh č. 1 a č. 2 s tímto dodavatelem v režimu „IN 

HOUSE“. 

 (5 pro) 

 

2. Veřejná zakázka malého rozsahu - zajištění služby „PŘISTAVOVÁNÍ A VÝSYP 

VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU“ 

Usnesení R2020-440 

Rada MO Pardubice VI 

a) rozhodla v souladu s ustanovením § 11 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek a vnitřním předpisem ÚMO Pardubice VI  

č. 18 – Zadávací řád veřejných zakázek, ve smyslu čl. 11 odst. 3, zadat veřejnou 

zakázku „PŘISTAVOVÁNÍ A VÝSYP VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 

VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU“ společnosti Služby města Pardubic a. s., 

Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, IČ:25262572, 

b) ukládá OIDŽP uzavřít smlouvu dle Přílohy č. 1 s tímto dodavatelem v režimu „IN 

HOUSE“. 

 (5 pro) 

 

3. Návrh na vyřazení majetku 
Usnesení R2020-441 

Rada MO Pardubice VI schvaluje vyřazení nepoužitelného movitého majetku dle vnitřního 

předpisu č. 17 – Zásady pro nakládání s majetkem Statutárního města Pardubice, který je svěřen 

do správy MO Pardubice VI. 

 (5 pro) 

 

4. Plán konání zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI a schůzí Rady MO Pardubice VI 

v roce 2021 
Usnesení R2020-442 

Rada MO Pardubice VI  

a) doporučuje ZMO Pardubice VI schválit plán konání zasedání ZMO Pardubice VI 

v roce 2021 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, 

b) schvaluje plán konání schůzí RMO Pardubice VI dle návrhu uvedeného v důvodové 

zprávě. 

 (5 pro) 
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5. Program XI. řádného zasedání ZMO Pardubice VI 

Rozprava: 

p. Socha – navrhuje hlasovat podle bodu 2 a navrhuje úpravu programu jednání zastupitelstva :  

  - bod č. 7 - Hodnocení plnění Programu rozvoje MO Pardubice VI za rok 2020 zařadit jako 

bod č. 2. 

- bod č 6 - Záměr přijmout finančního dar od České baseballové asociace na realizaci projektu 

„Přírodní sportovní areál K Pašti“ zařadit jako bod č. 5 

- bod č. 4 - Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021 zařadit jakobod č. 7 

- doplnit bod č. 9 - Plán konání zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI a schůzí Rady MO 

Pardubice VI v roce 2021  

Usnesení R2020-443 

Rada MO Pardubice VI schvaluje program XI. zasedání ZMO Pardubice VI navržený 

v přiložené důvodové zprávě, s níže uvedeným doplněním programu: 

 

1. Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od posledního 

řádného zasedání ZMO Pardubice VI - předkladatel Petr Králíček 

2. Hodnocení plnění Programu rozvoje MO Pardubice VI za rok 2020 - předkladatel Petr 

Králíček 

3. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZMO Pardubice VI a RMO Pardubice VI – 

předkladatel Robert Klčo 

4. VIII. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2020- předkladatel Jiří Doležal 

5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Pardubice VI pro HBC Svítkov Stars 

Pardubice na zajištění nové vjezdové brány k hokejbalovému sportovišti a proTJ 

PARAMO Pardubice na pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na 

přístavbu tělocvičny - předkladatel Petr Králíček  

6. Záměr přijmout finančního dar od České baseballové asociace na realizaci projektu 

„Přírodní sportovní areál K Pašti“ - předkladatel Petr Králíček 

7. Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021 - předkladatel Jiří Doležal 

8. Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2021 – 2023 - předkladatel Jiří 

Doležal 

9. Plán konání zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI a schůzí Rady MO Pardubice VI 

v roce 2021 - předkladatel Petr Králíček 

10. Diskuse, beseda s občany 

 (5 pro) 

 

6. Žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením a změně v užívání na akci 

„Ubytovací zařízení krátkodobého typu“ 
Rozprava: 

p. Křivka – navrhuje hlasovat podle bodu 2 

Usnesení R2020-444 

Rada MO Pardubice VI vydává nesouhlasné stanovisko ke změně stavby před dokončením a 

změně v užívání na akci „Ubytovací zařízení krátkodobého typu“ na pozemku p. č. 627/60 k. ú. 

Staré Čivice, pro žadatele. 

 (5 pro) 

Vypustit 
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7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na 

akci „Novostavba rodinného domu“ na pozemku p. č. 683/23 v k. ú. Svítkov 

Usnesení R2020-445 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné 

územní a stavební řízení na akci „Novostavba rodinného domu“ na pozemku p. č. 683/23 v k. ú. 

Svítkov, pro žadatele, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny 

budou přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na 

akci „RD na parcele 683/40, k. ú. Svítkov“  

Usnesení R2020-446 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné 

územní a stavební řízení na akci „RD na parcele 683/40, k. ú. Svítkov“, pro žadatele, 

za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou přijíždět 

a odjíždět po silnici č. III/32221. 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na 

akci „Rozšíření olejového hospodářství – nádrž na olej č. 6“  
Usnesení R2020-447 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné 

územní a stavební řízení na akci „Rozšíření olejového hospodářství – nádrž na olej č. 6“ pro 

žadatele ENTITY s.r.o., se sídlem Vídeňská 51/122, 619 00 Brno, IČ:63468000. 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na 

akci „Sportoviště ve Starých Čívicích“  
Usnesení R2020-448 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné 

územní a stavební řízení na akci „Sportoviště ve Starých Čívicích“ pro žadatele ILBprostav 

s.r.o., se sídlem Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, IČ:28810180. 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

11. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením pro 

stavbu „Výrobní závod na autokola – W17, RONAL CR s.r.o. U Panasonicu 282, 

Pardubice – Staré Čívice; rozšíření hlavního výrobního objektu SO 01; novostavba objektu 

SO 09 - kokilárny; napojení na zpevněné plochy a inženýrské sítě“ 
Usnesení R2020-449 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu 

stavby před dokončením pro stavbu „Výrobní závod na autokola – W17, RONAL CR s.r.o. U 

Panasonicu 282, Pardubice – Staré Čívice; rozšíření hlavního výrobního objektu SO 01;  
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novostavba objektu SO 09 - kokilárny; napojení na zpevněné plochy a inženýrské sítě“ pro 

žadatele Ing. Evu Dvořákovou, se sídlem Nerudova 174/46, 500 02 Hradec Králové, 

IČ:72888008. 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

12. Žádost spolku Omnium, z.s. o bezúplatný převod pozemku p. č. 785 v k. ú. Svítkov  
Usnesení R2020-450 

Rada MO Pardubice VI bere na vědomí žádost spolku Omnium, z.s., se sídlem Smetanova 135, 

550 01 Broumov, IČ:22762370, o bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 785 v k.ú. 

Svítkov, o výměře 24 m2, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, se sídlem Pernštýnské 

nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, jehož součástí je stavba bez čp/če, odůvodněnou 

bezúplatným převodem ruiny kaple Nejsvětější Trojice ve Svítkově a zajištěním stavební obnovy 

kaple.  

 (5 pro) 

 

13. Žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s. o změnu účelu nájmu pronajaté části 

pozemku p. č. 445/2 v k.ú. Lány na Důlku 
Usnesení R2020-451 

Rada MO Pardubice VI bere na vědomí žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se 

sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ:25788001, o změnu účelu nájmu 

pronajaté části pozemku p. č. 445/2 o výměře 181 m2, v k.ú. Lány na Důlku, ve vlastnictví 

statutárního města Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, 

o souhlas umožnit na předmětu nájmu umístění a provozování zařízení jiného provozovatele sítě 

elektronických komunikací a o prodloužení doby nájmu do 13.10.2028. 

 (5 pro) 

 

14. Žádost o nájem spoluvlastnického podílu pozemku – Generální ředitelství cel 
Usnesení R2020-452 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s nájmem spoluvlastnického podílu statutárního města 

Pardubice ve výši id. 33/50 vzhledem k celku části pozemku označeného jako p.p.č. 121/15 o 

výměře 12 m2 v k.ú. Popkovice, za účelem umístění 2 ks portálů pro detekci radiace za nájemné 

ve výši 61,- Kč/m2/rok pro žadatele Generální ředitelství cel, organizační složka státu, se sídlem 

Budějovická 1387/7, 140 00 Praha, IČ:71214011. 

 (5 pro) 

 

15. Žádost o nájem spoluvlastnického podílu pozemku – HELP, silnice-železnice s.r.o. 
Usnesení R2020-453 

Rada MO Pardubice VI bere na vědomí žádost o nájem spoluvlastnického podílu statutárního 

města Pardubice ve výši id. 33/50 vzhledem k celku části pozemku označeného jako p.p.č. 

121/15 o výměře 3.720 m2  a spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku 

pozemků označených jako st.p.č. 895 o výměře 453 m2, st.p.č. 896 o výměře 502 m2, st.p.č. 897 

o výměře 160 m2, vše v  k.ú. Popkovice, za účelem skladování stavebního materiálu – drážní 

certifikované štěrkodrtě 0/32 a 32/63 na stavbu železničního uzlu Pardubice za nájemné ve výši 

200 Kč/m2/rok žadatele společnosti HELP, silnice - železnice s.r.o., se sídlem Moravská 537, 

562 03 Ústí nad Orlicí, IČ:27497976. 

 (5 pro) 
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16. Žádost o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Armádní Servisní, příspěvková 

organizace 
Usnesení R2020-454 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 1043/8, p.p.č. 1043/13, p.p.č. 1077/3, p.p.č 1077/12 a p.p.č. 1251/1, vše v 

k.ú. Svítkov, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým 

plánem č. 2016-85/2019, spočívajícím v provozování nově vybudovaného horkovodu, ve 

prospěch Armádní Servisní, příspěvková organizace, se sídlem Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 

00 Praha 6, IČ:60460580.  

 (5 pro) 

 

17. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Pardubice VI pro HBC Svítkov Stars 

Pardubice na zajištění nové vjezdové brány k hokejbalovému sportovišti a proTJ 

PARAMO Pardubice na pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na 

přístavbu tělocvičny 

Usnesení R2020-455 

Rada MO Pardubice VI bere na vědomí podané žádosti od HBC Svítkov Stars a TJ PARAMO 

Pardubice a ukládá ÚMO Pardubice VI zpracovat podklady pro rozhodnutí Zastupitelstvu MO 

Pardubice VI na svém zasedání dne 14. prosince 2020.  

 (5 pro) 

 

18. Dary občanům za činnost pro Městský obvod Pardubice VI v roce 2020 
Rozprava: 

p. Pešek  – navrhuje hlasovat podle bodu 1 

Usnesení R2020-456 

Rada MO Pardubice VI schvaluje poskytnutí darů občanům za činnost pro MO Pardubice VI 

v roce 2020 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě. 

 (5 pro) 

 

19. Hodnocení plnění Programu rozvoje MO Pardubice VI za rok 2020 

Rozprava: 

p. Hromádko  – navrhuje hlasovat podle bodu 1 

Usnesení R2020-457 

Rada MO Pardubice VI doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VI souhlasit s hodnocením 

Programu rozvoje MO Pardubice VI za rok 2020 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 (5 pro) 

 

20. Novela obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. ../2020 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

Usnesení R2020-458 

Rada MO Pardubice VI doporučuje Zastupitelstvu města Pardubic schválit novelu obecně 

závazné vyhlášky města Pardubic č. ../2020 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 (5 pro) 
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21. VIII. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2020 
Rozprava: 

p. Socha  – navrhuje hlasovat podle bodu 2 s těmito změnami: 

Příjmy: 

Přijatý finanční dar od České baseballové asociace    + 200,0 tis. Kč 

Výdaje: 

Kap. 11 – Hospodářství 

Přírodní sportovní areál „K Pašti“      +200,0 tis. Kč 

Přírodní sportovní areál „K Pašti“ – převod do rezervy rozpočtu    -200,0 tis. Kč  

Kap. Školství, mládež, tělovýchova 

Dotace Svítkov Stars Pardubice               0,00 Kč  

Dotace TJ PARAMO Pardubice               0,00 Kč  

Kap. 98 – Všeobecná pokladní správa 

Rezerva rozpočtu – „Přírodní sportovní areál K Pašti“   200,0 tis. Kč  

Usnesení R2020-459 

Rada MO Pardubice VI doporučuje ZMO Pardubice VI schválit VIII. rozpočtové opatření MO 

Pardubice VI v roce 2020 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení s těmito změnami:  

 

Příjmy: 

Přijatý finanční dar od České baseballové asociace    + 200,0 tis. Kč 

Výdaje: 

Kap. 11 – Hospodářství 

Přírodní sportovní areál „K Pašti“      +200,0 tis. Kč 

Přírodní sportovní areál „K Pašti“ – převod do rezervy rozpočtu    -200,0 tis. Kč  

Kap. Školství, mládež, tělovýchova 

Dotace Svítkov Stars Pardubice               0,00 Kč  

Dotace TJ PARAMO Pardubice               0,00 Kč  

Kap. 98 – Všeobecná pokladní správa 

Rezerva rozpočtu – „Přírodní sportovní areál K Pašti“      200,0 tis. Kč   

 (5 pro) 

 

22. Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021 

Rozprava: 

p. Socha  – navrhuje hlasovat podle bodu 1 

Usnesení R2020-460 

Rada MO Pardubice VI doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VI schválit navržené usnesení 

ve znění: 

a) Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje rozpočet Městského obvodu Pardubice VI 

na rok 2021 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

b) Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí, že v případě neschválení rozpočtu 

statutárního města Pardubice na rok 2021 do konce roku 2020, budou se příjmy a 

výdaje realizované MO Pardubice VI v tomto období (tj. od 1.1.2021 do schválení 

rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2021) chovat jako příjmy a výdaje dle 

rozpočtového provizoria.  

c) Rada MO Pardubice VI je oprávněna provádět přesuny rozpočtových prostředků 

mezi jednotlivými schválenými výdajovými položkami do výše 300,0 tis Kč. 

d) Rada MO Pardubice VI je dále oprávněna provádět rozpočtová opatření v příjmové 

i výdajové části rozpočtu v souvislosti s přijetím dotace nebo daru. 
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e) Rada MO Pardubice VI je dále oprávněna provádět rozpočtová opatření v příjmové 

i výdajové části rozpočtu v případě, že Zastupitelstvo města Pardubice schválí 

rozdílnou výši transferu na dani z přidané hodnoty, než byla schválena ZMO 

Pardubice VI v rozpočtu MO Pardubice VI. Tímto rozpočtovým opatřením se docílí 

vyrovnanost rozpočtu. Toto oprávnění se týká pouze položek Daň z přidané hodnoty 

v příjmové části rozpočtu a položky Rezerva rozpočtu ve výdajové části, v kap. 98 – 

Všeobecná pokladní správa. 

f) Rada MO Pardubice VI je dále oprávněna použít finanční prostředky z pol. Rezerva 

rozpočtu – havarijní a krizová v kap. 98 – Všeobecná pokladní správa do v rozpočtu 

schválené výše na zřízení nových výdajových položek na provedení krizových 

opatření a neodkladné řešení havarijních stavů. 

g) O takto provedených rozpočtových opatřeních je povinna informovat 

ZMO Pardubice VI na nejbližším zasedání. 

 (5 pro) 

 

23. Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2021 - 2023 
Rozprava: 

p. Pešek  – navrhuje hlasovat podle bodu 1 

Usnesení R2020-461 

Rada MO Pardubice VI doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VI schválit Střednědobý 

výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2021 -2023 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

(5 pro) 

 

24. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba RD na poz. 680/21, k. ú.: Svítkov“  
Usnesení R2020-462 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD na poz. 680/21, k. ú.: Svítkov“ pro žadatele, 

v zastoupení společností A-Zet ateliér s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, 

IČ:03777529, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou 

přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

25. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba RD na poz. 680/31, k. ú.: Svítkov“  
Usnesení R2020-463 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD na poz. 680/31, k. ú.: Svítkov“ pro žadatele, 

v zastoupení společností A-Zet ateliér s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, 

IČ:03777529, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou 

přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

26. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba RD na poz. 684/1, k. ú.: Svítkov“  
Usnesení R2020-464 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD na poz. 684/1, k. ú.: Svítkov“ pro žadatele, 
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v zastoupení společností A-Zet ateliér s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, 

IČ:03777529, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou 

přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

27. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „ÚZEMNÍ STUDIE – PŘÍRODNÍ 

SPORTOVNÍ AREÁL K PAŠTI“. 
Usnesení R2020-465 

Rada MO Pardubice VI 

a) schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, v souladu s ustanovením § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vnitřním 

předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 – Zadávací řád veřejných zakázek, zadat VZMR 

„ÚZEMNÍ STUDIE – PŘÍRODNÍ SPORTOVNÍ AREÁL K PAŠTI“ uchazeči Med 

Pavlík architekti s. r. o., Mezi Mosty 436, 530 03 Pardubice, IČ: 05765871. 

b) ukládá OIDŽP uzavřít smlouvu o dílo ve znění Přílohy č. 3. 

 (5 pro) 

 

III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 35. schůzi RMO Pardubice VI 

B. Průběh investičních akcí 

 

 

 

 

IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI: 

Rada schvaluje vypustit z evidence  

Usnesení R2020-380    Usnesení R2020-392    Usnesení R2020-409 

Usnesení R2020-435 

Rada schvaluje vést v evidenci 

Usnesení R2019-48      Usnesení R2019-233    Usnesení R2020-255 

Usnesení R2020-262    Usnesení R2020-304    Usnesení R2020-338 

Usnesení R2020-341    Usnesení R2020-342    Usnesení R2020-353 

Usnesení R2020-367    Usnesení R2020-369    Usnesení R2020-377 

Usnesení R2020-381    Usnesení R2020-382    Usnesení R2020-389 

Usnesení R2020-390    Usnesení R2020-391    Usnesení R2020-400 

Usnesení R2020-401    Usnesení R2020-402    Usnesení R2020-411 

Usnesení R2020-412    Usnesení R2020-413    Usnesení R2020-414 

Usnesení R2020-415    Usnesení R2020-429    Usnesení R2020-430 

Usnesení R2020-431    Usnesení R2020-432    Usnesení R2020-434 
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VI. Diskuse - různé: 

 

Schůze byla ukončena v 17:40 hodin. 

 

Zpracoval:  Ing. Aleš Herák  

 

Zápis byl vyhotoven dne 03.12.2020, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

Ověřovatel zápisu: Ing. František Socha PhD. v.r. 

 

dne: 03.12.2020 

 

 

dne: 03.12.2020 

                                                                                                          PhDr. Petr Králíček v.r. 

starosta MO Pardubice VI 

                       

 


