MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE I I
Úřad městského obvodu Pardubice II
Odbor vnitřních věcí

Zápis
z 7. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 2. 2. 2011 v 16:30 hodin
v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128
Přítomni: Jiří Srbek, Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Jaroslav Vávra,
MUDr. Miroslav Šimko /od bodu 3/
Miroslava Boháčková, tajemník
Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽP a dopravy
Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady
s programem jednání.
Program : 1. Poskytování informací v roce 2010
2. Vyhodnocení petic a stížností za rok 2010
3. Vyjádření k návrhu změny obecně závazné vyhlášky města
4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.12.2010
5. Umístění lunaparků
6. Žádosti – nakládání s pozemky
7. Vyjádření účastníka řízení
8. Seč trávníků v r. 2011 -2012
9. Úhrada členského příspěvku STMOÚ ČR
10. Diskuse
1. Poskytování informací v roce 2010
Se zprávou seznámil členy rady starosta městského obvodu, nebyly vzneseny připomínky.
Hlasováno o návrhu :

Usnesení č. 39
Rada městského obvodu Pardubice II bere na vědomí informativní zprávu o poskytnutých
informacích provedených na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
2. Vyhodnocení petic a stížností za rok 2010
Se zprávou seznámil členy rady starosta městského obvodu, nebyly vzneseny připomínky.
Hlasováno o návrhu :

Usnesení č. 40
Rada městského obvodu Pardubice II bere na vědomí informativní zprávu o stížnostech a
peticích vyřizovaných Úřadem městského obvodu Pardubice II za rok 2010.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
3. Vyjádření k návrhu změny obecně závazné vyhlášky města
Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
přednesla tajemnice úřadu, odůvodnila navržený nesouhlas se změnou.
Hlasováno o návrhu :

Usnesení č. 41
Rada městského obvodu projednala návrh na změnu obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, resp. návrhu na doplnění osvobození od poplatku o
věcné břemeno, a s návrhem nesouhlasí.
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.12.2010
Starosta uvedl přehled o čerpání rozpočtu, další hodnocení hospodaření za r. 2010 bude předmětem
závěrečného účtu. Tajemnice doplnila informace o skutečném zůstatku finančních prostředků ke konci
roku 2010, zůstatek je vyšší než předpoklad uvedený v rozpočtu na rok 2011, použitelný objem finančních
prostředků /cca 4.800 tis. Kč/ ze zůstatku ke konci roku je možné zapojit do rozpočtu r. 2011
rozpočtovým opatřením. Po vypořádání finančních vztahů s městem budou k dispozici /červen 2011/ další
finanční prostředky ve výši cca 2.450 tis. Kč. K čerpání rozpočtu nebyly vzneseny připomínky.
Hlasováno o návrhu :

Usnesení č. 42
Rada městského obvodu projednala čerpání rozpočtu k 31.12.2010 a ukládá zpracovat
vyhodnocení hospodaření a finanční vypořádání vztahů s městem za rok 2010.
T: 31.5.2011
Z: Ing. Střižíková, ved. odboru ES
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
5. Umístění Lunaparků
O žádostech informoval starosta městského obvodu a vedoucí odboru životního prostředí a dopravy,
projednány byly možnosti umístění lunaparku v městském obvodě. U usnesení k užívání veřejného
prostranství v ul. Okrajové byla navržena změna v usnesení na nesouhlas.
Hlasováno o návrzích:

Usnesení č. 43
Rada městského obvodu souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace – velkého parkoviště
v Grusově ulici (zadní část o výměře cca 700 m2) za účelem umístění lunaparku v období 20. 3. –
30. 3. 2011 (Rochlovi).
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 44
Rada městského obvodu nesouhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství – travnaté
plochy v ulici Okrajová mezi objektem garáží a oplocením školy (výměra cca 350 m2) za účelem
umístění lunaparku v období 1. 4. – 11. 4. 2011 (Rochlovi).
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
6. Žádosti – nakládání s pozemky
Jednotlivé žádosti uvedl vedoucí odboru a dopravy, předložil mapy pozemků.
Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 45
Rada městského obvodu projednala žádost společnosti STAVCONSULT PROJEKT a
- souhlasí s rozšířením stávající smlouvy o výpůjčce pozemků města o pozemky 3618/4, 4314/2,
4314/3, 4317/6, 4322/3, 4322/4, 4323/5 z důvodu umístnění komunikací a veřejné zeleně v rámci
obytného souboru „Nová Cihelna – I. etapa“ s tím, že vybudované stavby komunikací a veřejná
zeleň budou po kolaudaci bezúplatně převedeny do majetku města,

- souhlasí s darováním pozemku 4322/2 o výměře 53 m2 žadateli za účelem výstavby obytného
souboru „Nová Cihelna – I. etapa“ (opomenutý pozemek v rámci provedené rozsáhlejší směny).
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
7. Vyjádření účastníka řízení
Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy uvedl jednotlivá řízení, byla vedena diskuse ke změně
užívání stavby v novostavbě na Labském palouku na hernu s nonstop provozem a k odvolání ke
stavebnímu povolení na výstavbu komunikací v rámci plánované stavby.
Hlasováno o návrzích :

Usnesení č. 46
Rada městského obvodu nemá připomínek ke stavbě „Pardubice, Kosmonautů, rekon. ČEZ,
obnova, SPP prvek: 16010-003448“.
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 47
Rada městského obvodu projednala záměr společnosti IPSTAV invest s.r.o. na změnu v užívání
stavby – komerční prostor A1.8 a A1.9 v budově čp. 495 (Labský palouk) a nesouhlasí se
změnou na café bar a hernu s nonstop provozem, protože s provozem podobných zařízení jsou
špatné zkušenosti obzvlášť v těsné blízkosti obytné zástavby.
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 48
Rada městského obvodu se seznámila s odvoláními proti stavebnímu povolení č.j. OD
6.158./68898/10/Mo D 49/10 ze dne 21. 12. 2010 na výstavbu komunikací v rámci stavby „Nová
Cihelna – I. etapa, Pardubice“, které podali společnost OTS Pneu, s.r.o. a občanské sdružení „Za
nové Pardubice“, s jejich obsahem se neztotožňuje a doporučuje je zamítnout s tím, že podstatné
záležitosti v nich zmíněné byly již pravomocně rozhodnuty v územním řízení.
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 49
Rada městského obvodu nemá připomínek ke stavbě „Optická přípojka EDERA – Pardubice,
objekt B1, Bělehradská – D18, Kpt. Bartoše“.
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
8. Seč trávníků v r. 2011 – 2012
O výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku pro seče trávníků v r. 2011- 2012 informoval starosta
městského obvodu, informoval o vyhodnocení , které provedla výběrová komise.
Hlasováno o návrzích:

Usnesení č. 50
Rada městského obvodu projednala a schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, která je
přílohou tohoto usnesení, a rozhodla podle ust. § 81 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
že nejvhodnější nabídku ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Seč
trávníků v r. 2011-2012 v MO Pardubice II“ podali následující uchazeči:
- na blok Polabiny 1 + Cihelna Služby města Pardubic a.s. (cena 979 120,- Kč),
- na blok Polabiny 2 Služby města Pardubic a.s. (cena 707 520,- Kč),
- na blok Polabiny 3+5 Služby města Pardubic a.s. (cena 1 077 360,- Kč),
- na blok Polabiny 4 David Hurt (cena 812 492,- Kč).
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 51
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Služby města
Pardubic a.s. na akci „Seč trávníků v r. 2011-2012 v MO Pardubice II - blok Polabiny 1 +
Cihelna, blok Polabiny 2 a blok Polabiny 3+5“ v ceně 2 764 000 Kč včetně DPH za předpokladu,
že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka.
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato
Usnesení č. 52
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Davidem Hurtem na akci „Seč
trávníků v r. 2011-2012 v MO Pardubice II - blok Polabiny 4“ v ceně 812 492 Kč včetně DPH za
předpokladu, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka.
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
9. Úhrada členského příspěvku STMOÚ ČR
Tajemnice úřadu podala informaci o členství ve sdružení, projednáno bez připomínek.Hlasováno
o návrhu:

Usnesení č. 53
Rada městského obvodu souhlasí s úhradou členského příspěvku ve výši 1000 Kč Sdružení
tajemníků městských a obecních úřadů ČR na rok 2011 za členství tajemníka úřadu městského
obvodu.
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
10. Diskuse
- starosta informoval členy rady o dotacích – výhled r. 2011
- na úřadě městského obvodu proběhla prezentace dopravní studie ul. Studentská za účasti
náměstka primátorky města , zást. UP, MmP
- starosta informoval o poskytnutí 500 tis. Kč firmou Endl na vybudování nového dětského
hřiště v ul. Družby

Příloha : k usnesení č. 50

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin.

………………………………….

……………………………………

místostarosta

starosta

Příloha k usnesení č. 50

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
Podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „zákon“)

1. Identifikační údaje o zadavateli
Obchodní firma/název/jméno, příjmení
zadavatele1

Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II

Sídlo/místo podnikání/bydliště
zadavatele

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem zadavatele

Jiří Srbek, starosta městského obvodu Pardubice II

2. Seznam posuzovaných nabídek
Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce2

IČ/RČ/datum
narození
dodavatele/zájemce

Datum podání
nabídky

Čas podání
nabídky

1

David Hurt, kpt. Nálepky 2331, 530 02 Pardubice

69126216

28. 1. 2011

9:25

2

Služby města Pardubic a.s.,
Hůrka 1803, 530 02 Pardubice

25262572

31. 1. 2011

14:30

3

Michal Freudl, 535 01 Stojice 68

72866152

1.2.2011

9:00

4

Martin Rolc, U Josefa 116, 530 09 Pardubice

60881003

1.2.2011

9:08

5

ROLC s.r.o., U Josefa 116, 530 09 Pardubice

27465942

1.2.2011

9:08

6

Vondráček – VoPa s.r.o., Palackého 2627,
530 02 Pardubice

25946242

1.2.2011

9:21

7

Miloš Vondráček, Palackého třída 2627,
530 02 Pardubice

11063831

1.2.2011

9:21

8

Ivan Patřičný, 533 52 Staré Hradiště 179

64242242

1.2.2011

9:25

9

EKOGREEN, s.r.o., Lány na Důlku 10,
533 31 Pardubice

25279211

1.2.2011

9:43

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba
1

V případě několika zadavatelů (§ 2 odst. 2), vyplní zadavatel do tohoto pole identifikační údaje o hlavním zadavateli (např.
pověřený účastník podle smlouvy o sdružení dle zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Pro
identifikační údaje o ostatních zadavatelích použijte přílohu této zprávy (položka A.).

2

V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, použije zadavatel pro každého dodavatele/zájemce
samostatný řádek. Číslo nabídky, datum a čas podání nabídky se vyplňuje pouze v řádku u prvního uvedeného dodavatele/zájemce.

3. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny
Číslo
nabídky

-

Důvod pro vyřazení nabídky

-

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

4. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena uvedená
včetně DPH.
5. Výsledek hodnocení – pořadí nabídek
a) Polabiny 1+Cihelna+Stavařov
Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce3

Pořadí
nabídky

1.

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice

2.

David Hurt, kpt. Nálepky 2331, 530 02 Pardubice

3.

Michal Freudl, , 535 01 Stojice 68

4.

Ivan Patřičný, 533 52 Staré Hradiště 179

5.

Vondráček – VoPa s.r.o., Palackého 2627, 530 02 Pardubice

6.

ROLC s.r.o., U Josefa 116, 530 09 Pardubice

7.

EKOGREEN, s.r.o., Lány na Důlku 10, 533 31 Pardubice

8.

Miloš Vondráček, Palackého třída 2627, 530 02 Pardubice

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

b) Polabiny 2
Pořadí
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce4

1.

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice

2.

David Hurt, kpt. Nálepky 2331, 530 02 Pardubice

3

V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména, příjmení
všech dodavatelů/zájemců do jednoho řádku oddělené středníkem.

4

V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména, příjmení
všech dodavatelů/zájemců do jednoho řádku oddělené středníkem.

3.

Michal Freudl, , 535 01 Stojice 68

4.

Ivan Patřičný, 533 52 Staré Hradiště 179

5.

ROLC s.r.o., U Josefa 116, 530 09 Pardubice

6.

EKOGREEN, s.r.o., Lány na Důlku 10, 533 31 Pardubice

7.

Miloš Vondráček, Palackého třída 2627, 530 02 Pardubice

8.

Martin Rolc, U Josefa 116, 530 09 Pardubice

c) Polabiny 3+5
Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce5

Pořadí
nabídky

1.

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice

2.

David Hurt, kpt. Nálepky 2331, 530 02 Pardubice

3.

Ivan Patřičný, 533 52 Staré Hradiště 179

4.

Vondráček – VoPa s.r.o., Palackého 2627, 530 02 Pardubice

5.

EKOGREEN, s.r.o., Lány na Důlku 10, 533 31 Pardubice

6.

ROLC s.r.o., U Josefa 116, 530 09 Pardubice

7.

Miloš Vondráček, Palackého třída 2627, 530 02 Pardubice

8.

Michal Freudl, , 535 01 Stojice 68

d) Polabiny 4
Pořadí
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce6

1.

David Hurt, kpt. Nálepky 2331, 530 02 Pardubice

2.

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice

3.

Martin Rolc, U Josefa 116, 530 09 Pardubice

4.

Michal Freudl, , 535 01 Stojice 68

5.

Ivan Patřičný, 533 52 Staré Hradiště 179

5

V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména, příjmení
všech dodavatelů/zájemců do jednoho řádku oddělené středníkem.

6

V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména, příjmení
všech dodavatelů/zájemců do jednoho řádku oddělené středníkem.

6.

ROLC s.r.o., U Josefa 116, 530 09 Pardubice

7.

EKOGREEN, s.r.o., Lány na Důlku 10, 533 31 Pardubice

8.

Miloš Vondráček, Palackého třída 2627, 530 02 Pardubice

6. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise
Jméno a příjmení člena
hodnotící komise

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
organizace vůči níž je člen hodnotící
komise v pracovněprávním či obdobném
vztahu

RČ/číslo
občanského
průkazu člena
hodnotící
komise

Jiří Srbek

MO Pardubice II

-------

Mgr. Radek Hejný

MO Pardubice II

-------

Ing. Zdenek Křišťál

MO Pardubice II

-------

Ing. Tomáš Řezanina

MO Pardubice II

-------

Ing. Jitka Schafferová

MO Pardubice II

------

Datum
podpisu
zprávy

Podpis

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

7. Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek7

8. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva byla předána zadavateli dne
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele

Jiří Srbek

Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele

7

Položku “Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek“ může zadavatel použít pro uvedení další podstatných informací
vztahujících se k posouzení a hodnocení nabídek (např. zapsání rozdílného stanoviska člena hodnotící komise, pokud to požaduje).

