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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

 

Zápis 
 

z 12.  mimořádného jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v 

pondělí dne 8.7. 2019 v 16:00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

 
 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, Jitka Severinová,  
Omluven: Ing. Leoš Příhoda, Mgr. Filip Petr 
 
Ověřovatel zápisu: Jan Procházka 
 
Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV 
                      

Program: 
 
1. Žádost o neinvestiční příspěvek ZŠ Pardubičky 

2. Schválení zhotovitele akce „Pardubice ul. Průmyslová. Rekonstrukce chodníku od ul. 
Komenského“ (na stůl po výběrovém řízení) 

3. Schválení zhotovitele akce „Pardubice – Černá za Bory. Regenerace panelového sídliště 
– III. etapa. Úprava veřejných ploch-chodník“ (na stůl po výběrovém řízení) 

4. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu: „Oprava parkové pěšiny v parku Pod Vinicí“ 

5. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Oprava parkové 
pěšiny v parku Pod Vinicí“ 

6. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu: „Zpracování projektových dokumentací na vybudování a rekonstrukce 
chodníků, místních komunikací a zpevněných ploch v MO Pardubice IV včetně výkonu 
autorského dozoru“. 

7. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu:  
„Zpracování projektových dokumentací na vybudování a rekonstrukce chodníků, 
místních komunikací a zpevněných ploch v MO Pardubice IV včetně výkonu 
autorského dozoru“. 

8. Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o dílo č. MR - 185/2019 „Servis, údržba a opravy 
místního rozhlasu“ 
 

9. Různé  



Zápis z 12. mimořádného jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV strana 2 (celkem 4) 
 

 

k bodu 1 

Usnesení č. 117/12 - VII/2019 (3 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala žádost, kterou podala Základní škola a 
mateřská škola, Pardubice – Pardubičky, Kyjevská 25, IČO 60159146 o poskytnutí 
neinvestičního finančního příspěvku na nákup vybavení tříd pro žáky základní školy a schvaluje 
poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši   15.000,- Kč.  
 
              

 
k bodu 2 

 
Usnesení č. 118/12 - VII/2019 (3 pro) 
 Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Pardubice ul. Průmyslová. Rekonstrukce chodníku od ul. Komenského“ firmu: Agrostav 
Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČ:46506063. 
 
 

k bodu 3 
 
Usnesení č.119/12 - VII/2019 (3 pro) 
 Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Pardubice – Černá za Bory. Regenerace panelového sídliště – III. etapa. Úprava 
veřejných ploch-chodník“ firmu: Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 
01 Pardubice, IČ: 465 06 063. 
 
 

k bodu 4 
 
Usnesení č.120/12 - VII/2019 (3 pro) 
 Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu: 
„Oprava parkové pěšiny v parku Pod Vinicí“. 

 
 

k bodu 5 
 
Usnesení č.121/12 - VII/2019 (3 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu „Oprava parkové pěšiny v parku Pod Vinicí “. 
  
 

k bodu 6 
 
Usnesení č.122/12 - VII/2019 (3 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu: 
„Zpracování projektových dokumentací na vybudování a rekonstrukce chodníků, místních 
komunikací a zpevněných ploch v MO Pardubice IV včetně výkonu autorského dozoru“. 
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k bodu 7 
Usnesení č.123/12 - VII/2019 (3 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu: „Zpracování projektových dokumentací na vybudování a 
rekonstrukce chodníků, místních komunikací a zpevněných ploch v MO Pardubice IV včetně 
výkonu autorského dozoru“. 
  

 
k bodu 8 

Usnesení č.124/12 - VII/2019 (3 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MR - 
185/2019: „Servis, údržba a opravy místního rozhlasu“. 
 
 

k bodu 9 
9/1 
Usnesení č.125/12 - VII/2019 (3 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí o úpravu dopravního značení 
v ulici 5. května v Nemošicích a nesouhlasí s navrženou změnou místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích v ulici 5. května v Nemošicích spočívající v umístění zákazu 
zastavení v celé délce ulice, a to z důvodu:  

1. Umístění navrhovaného dopravního značení je nadbytečné, jelikož dodržování 
pravidel silničního provozu se řídí zákonem č. 361/2001 Sb., o silničním provozu 
na pozemních komunikacích, ve kterém ustanovení § 25 tohoto zákona jasně určuje 
stání a zastavení vozidel a zachování min. šířky volného jízdního pruhu (3 metry při 
zastavení, 6 metrů při stání v obousměrné komunikaci). Jednalo by se pouze o 
duplicitu obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.  

2. Dle nedávné zkušenosti, kdy byla v ul. 5. května stanovena přechodná úprava 
provozu spočívající v umístění dočasného zákazu zastavení z důvodu vedení 
objízdné trasy, se ukázalo, že odstavená vozidla tvoří „psychologické omezení 
rychlosti“. V době umístění přechodného dopravního značení se zvýšil výskyt 
stížnosti na nedodržovaní nejvyšší povolené rychlosti – tj. 50 km/h, a mimo jiné i k 
výskytu nebezpečných situací – vozidlo vs. chodec, a to především v úseku od ulice 
Mírová po ulici U Štítu. Ačkoliv si je MO Pardubice IV vědom, že by umístění 
zákazu zastavení vedlo k plynulejšímu provozu vozidel, je pro něj přednější veřejný 
zájem a ochrana zdraví obyvatel pohybujících se v uličním prostoru ul. 5. května.  

3. Městský obvod Pardubice IV navrhuje umístění zákazu zastavení pouze v úseku ulic 
Ostřešanská a Nábřežní, a to především z důvodu plynulejšího a bezpečnějšího 
nájezdu a výjezdu v místě křižovatky s ul. Ostřešanská. 
 

 
9/2 
Usnesení č.126/12 - VII/2019 (3 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje květinový dar v hodnotě 1000,- Kč určený 
na smuteční obřad pana Jiřího Palečka, Čestného občana Pardubic. 
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9/3 
Usnesení č.127/12 - VII/2019 (3 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí nově jmenovaného zástupce do 
školské rady ZŠ Pardubice – Pardubičky na období od. 1.8.2019 do 31.12. 2020 – pana Mgr. 
Filipa Petra. Zároveň děkuje dosavadnímu zástupci panu Pavlu Jedličkovi. 
 
 
9/4 
Usnesení č.128/12 - VII/2019 (3 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV ukládá úřadu zveřejnit záměr pronajmout část prostoru 
v OD Nemošice k umístění dvou tras komunikačních kabelů. 
 
 
 
 
                                                                               Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
    
 
ověřovatel:                                                 Jan Procházka    

                                                dne 12.7. 2019      
               
 
      
 
 
 
 
                                                                
V Pardubicích 9.7. 2019 
zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 

 

 

 


