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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

Zápis 
 

z  66.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se  konalo ve středu dne   

25.4.2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti  ÚMO Pardubice IV 

 
 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, František Hlubocký, Ing. Ondřej Pištora, Ing. Josef Bednář 
Omluven:  Jitka Severinová 
Ověřovatel zápisu: Ing. Josef Bednář 
 
Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV 

 
 
Program: 

 
1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice IV k 31. 3. 2018 

 
3. Změna odpisového plánu na rok 2018 

 
4. Schválení zhotovitele akce „Pletí souvislých keřových výsadeb, živých plotů a záhonů s 

trvalkami, tvarování živých plotů na území Městského obvodu Pardubice IV“ 

5. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu: „Nemošice ulice Sadová. Výstavba chodníku vlevo od ul. Nábřežní po ul. 
Fučíkova“ 

6. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Nemošice ulice 
Sadová. Výstavba chodníku vlevo od ul. Nábřežní po ul. Fučíkova“ 

7. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu: „Černá za Bory – ul. Jabloňová. Rekonstrukce chodníku vlevo od ulice 
Topolová po ulici Světlá“ 

8. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Černá za Bory – 
ul. Jabloňová. Rekonstrukce chodníku vlevo od ulice Topolová po ulici Světlá“ 

9. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu: „Nemošice ulice Fučíkova. Výstavba chodníku vpravo od ul. 5. května po ul. 
K Hřebčinci“ 

10. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Nemošice ulice 
Fučíkova. Výstavba chodníku vpravo od ul. 5. května po ul. K Hřebčinci“ 
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11. Pozemky 
 

12. Různé 
 

k bodu 1 
 

•  Příprava projektové dokumentace pro rekonstrukci komunikace v ulici    
     Sadová v Nemošicích 
• Jednání osadních výborů 
• Průběh výstavby stezky pro cyklisty „ Černá za Bory – Žižín“ 
• Příprava projektové dokumentace pro rekonstrukci chodníků v našem obvodu 
 

 
k bodu 2 

 
Usnesení č. 665/66 - IV/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 
k 31.3. 2018 a bere ji na vědomí. 
 

k bodu 3 
 
Usnesení č. 666/66 - IV/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2018 dle 
přílohy k důvodové zprávě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 
 

k bodu 4 
 
Usnesení č. 667/66 - IV/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Pletí souvislých keřových výsadeb, živých plotů a záhonů s trvalkami, tvarování živých 
plotů na území Městského obvodu Pardubice IV“ firmu: David Hurt, údržba zeleně, Jiránkova 
2294, 530 02 Pardubice IČ: 69126216 

 
 

k bodu 5 
 

Usnesení č. 668/66 - IV/2018  (4 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 
„Nemošice ulice Sadová. Výstavba chodníku vlevo od ul. Nábřežní po ul. Fučíkova“. 
 

 
k bodu 6 

 
Usnesení č. 669/66 - IV/2018  (4 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 „Nemošice ulice Sadová. Výstavba chodníku vlevo od ul. Nábřežní 
po ul. Fučíkova“ 
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k bodu 7 
 

Usnesení č. 670/66 - IV/2018  (4 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 
„Černá za Bory – ul. Jabloňová. Rekonstrukce chodníku vlevo od ulice Topolová po ulici 
Světlá“. 

 
 

k bodu 8 
 

Usnesení č. 671/66 - IV/2018  (4 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 „Černá za Bory – ul. Jabloňová. Rekonstrukce chodníku vlevo od ulice 
Topolová po ulici Světlá 
  

 
k bodu 9 

 
Usnesení č. 672/66 - IV/2018  (4 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 
„Nemošice ulice Fučíkova. Výstavba chodníku vpravo od ul. 5. května po ul. K Hřebčinci“. 
 
 

k bodu 10 
 
Usnesení č. 673/66 - IV/2018  (4 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 „Nemošice ulice Fučíkova. Výstavba chodníku vpravo od ul. 5. května 
po ul. K Hřebčinci 
  
 

k bodu 11 
11/1 
Usnesení č. 674/66 - IV/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí J.T., který žádá o prodej části 
pozemků označených jako p.p.č. 486/9 o výměře cca 665 m2, p.p.č. 486/8 o výměře cca 74 m2, 
p.p.č. 486/12 o výměře cca 280 m2, p.p.č. 486/13 o výměře cca 145 m2, vše v k.ú. Pardubičky 
a tento prodej schvaluje. 
 
 
11/2 
Usnesení č. 675/66 - IV/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí J.Š., který žádá o prodej části 
pozemku p.p.č. 236 o výměře cca 750 m2 v  k.ú. Černá za Bory dle varianty č. 1 nebo č. 2. Rada 
Městského obvodu Pardubice IV tento prodej bez ohledu na variantu schvaluje.  
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k bodu 12 

 
12/1 
Usnesení č. 676/66 - IV/2018  (4 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 
„Pardubice – ul. Boháčova, rekonstrukce chodníku vpravo od ulice Dašická po konec ulice“. 
 
 
12/2 
Usnesení č. 677/66 - IV/2018  (4 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 „Pardubice – ul. Boháčova, rekonstrukce chodníku vpravo od ulice 
Dašická po konec ulice.“ 
 
 
12/3 
Usnesení č. 678/66 - IV/2018  (4 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 
„Mnětice ulice Zemědělská. Rekonstrukce chodníku vpravo, úsek od ulice Ke Hrázi“. 
 
 
12/4 
Usnesení č. 679/66 - IV/2018  (4 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 „Mnětice ulice Zemědělská. Rekonstrukce chodníku vpravo, úsek od 
ulice Ke Hrázi.“ 
  
 
12/5 
Usnesení č. 680/66 - IV/2018  (4 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 
„Černá za Bory – ul. Na Benátkách. Rekonstrukce chodníku vlevo od ulice Jabloňová po ulici 
Akátová“. 
 
 
12/6 
Usnesení č. 681/66 - IV/2018  (4 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 „Černá za Bory – ul. Na Benátkách. Rekonstrukce chodníku vlevo od 
ulice Jabloňová po ulici Akátová.“ 
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12/7 
Usnesení č. 682/66 - IV/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy „Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV(NN), číslo:18_SOP_02_4121382746“. 
 
12/8 
Usnesení č. 683/66 - IV/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem nařízení „O vyhlášení záměru 
zadat zpracování lesních hospodářských osnov“ a bere jej na vědomí. 
 
 
12/9 
Usnesení č. 684/66 - IV/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila a schvaluje  návrh Obecně závazné 
vyhlášky o místním poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a 
částí města.  
 
 
 

 
                                                                                Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
 
 
 
     
Ověřitel:                                                                  Ing. Josef Bednář 
      
       
 
                             
V Pardubicích 26. 4. 2018 
zpracoval: Ing. Jana Růžičková  
 
 
 
 


