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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02  PARDUBICE 

 
 

Přehled usnesení 
z 26. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 16. 12. 2019 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. arch. 

Jaroslav Menšík 
 Ing. Gabriela Křížková  
Omluveni: Mgr. Marie Hubálková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
 
 

Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice I Alena Stehnová a přivítala všechny 
přítomné. Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I 
je usnášeníschopné.  
 
 

I. 
Program 26. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádosti do komise pro pozemky a reklamu 
2. Výjimka ze zadávacího řádu – „Výsyp a pronájem odpadkových nádob včetně likvidace 

komunálního odpadu“ a „Výsyp košů na psí exkrementy včetně likvidace odpadu“ 
3. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – smlouva o zajištění a odstranění 

akutních závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 
4. Výběrové řízení č. 8/2019: „Rámcová smlouva na opravy dlážděných povrchů 2020-

2022“ 
5. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akci č. VŘ 7/2019 – 

„Výstavba workoutového hřiště v parku Na Špici“ 
6. Dodatek smlouvy 
7. Diskuze 
 
Program 25. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen      (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 26. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 25. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 

Zapisovatelem zápisu z 26. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 

Ověřovateli zápisu z 26. schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 
        Jaroslav Menšík 
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1. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 3, zdrž. 1) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodej pozemku označeného jako st. p. č. 878 o výměře 350 m2 v k. ú. Pardubice za kupní 
cenu 3.000,- Kč/m2 xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx za účelem 
využití pro provozovnu malého vinařství (výroba vína) v přízemí a v patře pro bydlení. 
 
 

2. 
Výjimka ze zadávacího řádu - Výsyp a pronájem odpadkových nádob včetně 

likvidace komunálního odpadu 
a Výsyp košů na psí exkrementy včetně likvidace odpadu 

 
Usnesení č. 244 26/12/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s o u h l a s í 
s uzavřením „Smlouvy o poskytování služeb na výsyp a pronájem odpadkových nádob“ a 
„Smlouvy na výsyp košů na psí exkrementy na rok 2019“ s účinností od 1. 1. 2020 přímým 
zadáním společnosti Služby města Pardubic a. s., IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, 
Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice dle příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

3. 
Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – smlouva o zajištění a 

odstranění akutních závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 
 
Usnesení č. 245 26/12/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s o u h l a s í 
s uzavřením „Smlouvy o zajištění a odstranění akutních závad ve sjízdnosti a 
schůdnosti místních komunikací“ s účinností od 1. 1. 2020 přímým zadáním společnosti 
Služby města Pardubic a. s., IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 
12 Pardubice, dle příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

4. 
Výběrové řízení č. 8/2019: „Rámcová smlouva na opravy dlážděných povrchů 

2020-2022“ 
 
STAŽENO 
 
 

5. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akci č. VŘ 7/2019 – 

„Výstavba workoutového hřiště v parku Na Špici“ 
 
Usnesení č. 246 26/12/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
a)   r o z h o d l a 
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podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 
směrnicí Městského obvodu Pardubice I č. 12 v platném znění ve věci zakázky 
č. 7/2019: „Výstavba workoutového hřiště v parku Na Špici“, zadané formou výzvy 
k podání cenové nabídky tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Enuma Elis 
s.r.o., IČ: 01688260, s nabídkovou cenou ve výši Kč 564.720,- bez DPH a druhou 
nejlepší nabídkou je nabídka firmy WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., IČ: 03885224, 
s nabídkovou cenou ve výši Kč 581.105,- bez DPH.  

b)   p o v ě ř u j e  
starostku městského obvodu k veškerým úkonům spojeným s uzavřením smlouvy 
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to v souladu s ust. 
Zákona č. 134/2016 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 

Usnesení č. 247 26/12/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
r o z h o d l a 
o využití zbývající částky na položce „Vybudování workoutového hřiště v parku Na Špici“ 
kapitoly Životního prostředí po vybudování workoutového hřiště na pořízení a umístění 
mobiliáře pro obsluhu předmětného hřiště (lavička, odpadkový koš, stojan na kola) 
 
 

6. 
Dodatek smlouvy 

 
Usnesení č. 248 26/12/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s c h v a l u j e 
uzavření dodatku smlouvy na zhotovení projektové dokumentace „Projektová 
dokumentace – Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty v Pardubicích“ se společností PRODIN 
a. s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, dle návrhu, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 16:00 hodin,  
27. schůze rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční v pondělí 13. 1. 2020 v 15 hodin v kanceláři starostky. 
 
 
Zápis vyhotoven dne 16. 12. 2019 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 
 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
Ověřovatelé: 
 
 

…………………………............................      ……………………………………………. 
  Ondřej Šebek       Jaroslav Menšík 


