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

 
 

Přehled usnesení 
z 23. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 4. 11. 2019 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír 

Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík 
 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni:  
 
 

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

- starostka navrhla projednat nejdříve bod č. 2 (host Mgr. Filip Sedlák) 

Hlasování              (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 

I. 
Program 23. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
2. Výběrové řízení č. VŘ č. 7/2019: „Výstavba workoutového hřiště v parku Na Špici“ 
1. Stanovisko k PD „Přípojka kanalizace č. p. 140 Bělobranské náměstí“ 
3. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akci č. VŘ 6/2019: „Dodávka 

nákladního automobilu“ 
4. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – seče trávy na území městského 

obvodu Pardubice I - dodatek č. 1 
5. Návrh na přejmenování části ulice Labská 
6. Schválení vydání 1. čísla zpravodaje městského obvodu Pardubice I „Pardubická 

Jednička“ 
7. Diskuze 
 
Program 23. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen         (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 23. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 22. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 

Zapisovatelem zápisu z 23. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 

Ověřovateli zápisu z 23. schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 
        Marie Hubálková 
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2. 
Výběrové řízení č. VŘ č. 7/2019: „Výstavba workoutového hřiště v parku Na Špici“ 
 
STAŽENO 
 
 

1. 
Stanovisko k PD „Přípojka kanalizace č. p. 140 Bělobranské náměstí“ 

 
Usnesení č. 199 23/11/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s projektovou dokumentací na akci „Přípojka kanalizace č. p. 140 Bělobranské náměstí“ 
za dodržení podmínek, stanovených odborem správy majetku, v tomto rozsahu: 

a) Přípojka kanalizace bude uložena do hloubky v souladu s příslušnou normou. 
b) Pokud bude zjištěno, že kanalizace je uložena v rozporu se stanovenou normou, žadatel 

zajistí její přeložení do stanovené hloubky. 
c) Při realizaci stavby investor zajistí taková opatření, která zabrání poškození stávající 

stavby – Císařského náhonu. 
d) Veškeré výkopové práce budou prováděny ručně s nejvyšší obezřetností. 
e) Pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, budou prokazatelně – písemně 

seznámeni s polohou císařského náhonu. 
f) Před zásypem nové kanalizační šachty a přípojky bude přizván příslušný pracovník 

Městského obvodu Pardubice I, odboru správy majetku, aby provedl kontrolu jejich 
uložení. 

g) Po uložení kanalizační přípojky bude povrch po výkopu uveden do původního stavu. 

h) Stavební práce prováděné v chodnících budou provedeny tak, aby v budoucnu 
nedocházelo k propadům v místě porušení konstrukčních vrstev těchto chodníků, ty 
budou opraveny shodně se stávajícími vrstvami, řádně zhutněny a výsledky hutnících 
zkoušek budou předány zástupci UMO Pardubice I při předávání pozemků po skončení 
stavebních prací. 

i) Na provedené práce požadujeme 36 měsíční záruční lhůtu. 

j) Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu. 

k) Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do sousedních nemovitostí. 

l) Pozemky po záboru budou uvedeny do původního stavu včetně ploch poškozených 
případnými pojezdy mechanizace, včetně místních komunikací. 

m) V případě provádění prací jiným investorem majícím vliv na výše uvedenou stavbu 
budou práce těchto investorů časově vzájemně koordinovány. 

n) Na staveništi bude udržován pořádek. 

o) Po dokončení stavebních prací budou pozemky ve vlastnictví Statutárního města 
Pardubice protokolárně předány Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru správy 
majetku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne skončení stavebních prací. 

 

 

3. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akci č. VŘ 6/2019: 

„Dodávka nákladního automobilu“ 
 
Usnesení č. 200 23/11/19   (pro 5, 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. 6/2019: „Dodávka nákladního automobilu“, zadané formou výzvy k podání cenové 
nabídky tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Pro Scan a. s., IČ: 25964992, 
s nabídkovou cenou ve výši Kč 1,194.000,- bez DPH a druhou nejlepší nabídkou je 
nabídka firmy AUTO SAS s. r. o., IČ 49679139, s nabídkovou cenou ve výši 
Kč 1,211.000,- 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. 

 

 
4. 

Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – seče trávy na území městského 
obvodu Pardubice I - dodatek č. 1 

 
Usnesení č. 201 23/11/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I; 
s c h v a l u j e 
výjimku ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice I v platném 
znění – přímé zadání společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Pardubice, 
Hůrka 1803, IČ 25262572, v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zabezpečení 
předmětu činnosti – seče trávy na území městského obvodu Pardubice I – dodatek č. 1 
dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

 

5. 
Návrh na přejmenování části ulice Labská 

 
Usnesení č. 202 23/11/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada Městského obvodu Pardubice I  
n a v r h u j e 
zastupitelstvu městského obvodu I, aby byl zastupitelstvu statutárního města Pardubice 
zaslán návrh na přejmenování části ulice Labská od restaurace Cartellone k mostu 
Pavla Wonky po našem prvním porevolučním prezidentovi a dramatikovi Václavu 
Havlovi na „nábřeží Václava Havla“. 

Z: starostka 

T: 11. 11. 2019 
 

 

6. 
Schválení vydání 1. čísla zpravodaje městského obvodu Pardubice I 

„Pardubická Jednička“ 
 
Usnesení č. 203 23/11/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) vydání 1. čísla zpravodaje městského obvodu Pardubice I „Pardubická 1“ dle přílohy, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
b) cenu inzerce ve zpravodaji č. 1 takto: 

- VB Group 10 tis. Kč celá strana 
- Kooperativa 10 tis. Kč celá strana 
- Stafi 3,5 tis.Kč 1/4 str. 
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- Hotel 100 1/4 strany 2,8 tis. sleva 20 % - uzavřeli celoroční smlouvu na následujících 
6 čísel, umístění kamkoliv, 

- PSN Hotel Grand - 1/2 strany 6 tis. Kč 
- LS kožešiny - 500 Kč 
- Květinářství Ježková - 500 Kč 
- Perník Janoš 500 Kč 
- Stehno (smlouva celoroční od předchozího čísla) - 2,5 tis.Kč 
- Aquacentrum - barter za vstupenky do soutěží < /p>  
- Křížovka - v ceně 3.000,- Kč barter (za kontakt pod křížovkou a rozhovor) 

 
 

Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin,  
24. schůze rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční v pondělí 25. 11. 2019 v 15 hodin v kanceláři starostky. 
 
 
Zápis vyhotoven dne 4. 11. 2019 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 
 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
 
Ověřovatelé: Ondřej Šebek, Marie Hubálková 


