
 
 

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

 

Č. j. UMOI/5610/2020/KÚ/SEKR/Mt 
Ev. č. 12434/2020 
Spis. zn. 3157/2020 
 

Přehled usnesení 
ze 42. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 15. 10. 2020 – ON-LINE 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková (připojila se před 

projednáváním bodu č. 3), 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 při on-line schůzi rady. Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu 
Pardubice I je usnášeníschopné.  
 
 

I. 
Program 42. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky „Uvedení chodníku do původního stavu - 

ul. Sezemická (v úseku od ul. Ve Lhotkách po Pospíšilovo nám.)“ 

2. Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky „Uvedení vozovky do původního stavu - ul. 

Sezemická (v úseku od Pospíšilova nám. po ul. Věry Junkové)“ 

3. Rozhodnutí o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 66/2019 

4. Diskuze 

 
Program 42. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 

Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 42. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I 
 
Zápis ze 41. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu ze 42. mimořádné schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu ze 42. mimořádné schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 
          Vladimír Martinec 
 
 

  



1. 
Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky „Uvedení chodníku do původního 

stavu - ul. Sezemická (v úseku od ul. Ve Lhotkách po Pospíšilovo nám.)“ 
 
Usnesení č. 391 42/10/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
r o z h o d l a, 
dle čl. 8 Směrnice č. 12 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném znění, 
o přímém zadání zakázky malého rozsahu na „Uvedení chodníku do původního stavu - ul. 
Sezemická (v úseku od ul. Ve Lhotkách po Pospíšilovo nám.)“ společnosti KVIS Pardubice 
a.s., se sídlem Pardubice, Rosice 151, IČ 46506934, dle smlouvy o dílo, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
 

2. 
Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky „Uvedení vozovky do původního 

stavu - ul. Sezemická (v úseku od Pospíšilova nám. po ul. Věry Junkové)“ 
 
Usnesení č. 392 42/10/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
r o z h o d l a, 
dle čl. 8 Směrnice č. 12 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném znění, 
o přímém zadání zakázky malého rozsahu na „Uvedení vozovky do původního stavu - ul. 
Sezemická (v úseku od Pospíšilova nám. Po ul. Věry Junkové)“ společnosti KVIS Pardubice 
a.s., se sídlem Pardubice, Rosice 151, IČ 46506934, dle smlouvy o dílo, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
 

- připojila se M. Hubálková 
3. 

Rozhodnutí o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 66/2019 
 
Usnesení č. 393 42/10/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
r o z h o d l a, 
dle čl. 8 Směrnice č. 12 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném znění, 
o schválení Dodatku č. 1 smlouvy č. 66/2019 na zajištění a odstranění akutních závad 
ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací společnosti Služby města Pardubic a.s., 
se sídlem Pardubice, Hůrka 1803, IČ 25262572, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 14:30 hodin,  
43. schůze Rady městského obvodu Pardubice I se uskuteční 

v pondělí 2. listopadu 2020 v 15 hodin - on-line. 
 
 

Zápis vyhotoven dne 15. 10. 2020 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

Ověřovatelé: 
 
 

…………………………...............................      ……………………………………………. 
  Ondřej Šebek      Vladimír Martinec 


