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

 

Přehled usnesení 
z 3. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I, 

která se konala dne 18. 12. 2018 
v kanceláři starostky 

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

Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík 
 Ing. Gabriela Křížková 
Omluveni:  
 
 

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

I. 
Program 3. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Přesuny finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 

2. Smlouva o poskytování služeb – Dodatek č. 3 „Péče a údržba parku Tyršovy sady“ 

3. Rámcová smlouva na stavební práce - opravy systému odvodnění a opravy lokálního 
charakteru místních a veřejných účelových komunikacích na území Městského obvodu 
Pardubice I 

 
Program 3. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen     (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 

Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. mimořádné schůze 
Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 2. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 3. mimoř. schůze rady byla jmenována Ing. Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 3. mimoř. schůze RMO byly jmenováni: Mgr. Ondřej Šebek 
         Mgr. Marie Hubálková 
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1. 
Přesuny finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 

 
Usnesení č. 24 3/12/18   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 

a) přesun finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 v rámci kapitoly 
14 – Vnitřní správa z položky „Platy zaměstnanců vč. náhrad v době nemoci“ 
na “Ostatní osobní náklady“ ve výši Kč 15 000,-, 

b) přesun finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 v rámci kapitoly 
14 – Vnitřní správa z položky „Povinné sociální pojištění“ na položku „Provoz ÚMO I“ 
ve výši Kč 45 000,-,  

c) přesun finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 v rámci kapitoly 
14 – Vnitřní správa z položky „Veřejné zdravotní pojištění“ na položku „Provoz ÚMO I“ 
ve výši Kč 35 000,-,  

d) přesun finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 v rámci kapitoly 
15 – Životní prostředí z položky „Odpady“ na položku „Údržba parku Na Špici“ ve výši 
Kč 50 000,-, 

e) přesun finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 v rámci kapitoly 
15 – Životní prostředí z položky „Odpady“ na položku „Údržba prostoru Přednádraží“ 
ve výši Kč 80 000,-, 

f) přesun finančních prostředků v rozpočtu na rok 2018 v rámci kapitoly 15 – Životní 
prostředí z položky „Nákup DHM a HM pro potřeby operativní údržby“ na položku 
„Operativní údržba“ ve výši Kč 165 000,-, 

g) přesun finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 v rámci kapitoly 
15 – Životní prostředí z položky „Péče o zeleň – větší sadové úpravy“ na položku 
„Operativní údržba a úklid obvodu“ ve výši Kč 50 000,-, 

h) přesun finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 v rámci kapitoly 
15 – Životní prostředí z položky „Péče o zeleň – větší sadové úpravy“ na položku „Péče 
o zeleň – údržba a zálivka dřevin, záhonů a mobilních váz“ ve výši Kč 50 000,-. 

 
 

2. 
Smlouva o poskytování služeb – Dodatek č. 3 

Péče a údržba parku Tyršovy sady 
 
Usnesení č. 25 3/12/18   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s o u h l a s í 
s uzavřením Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytování služeb „Péče a údržba parku Tyršovy 
sady“ v předloženém znění se Službami města Pardubic, a. s.. Dodatek stanovuje rozsah 
následné údržby a péče od roku 2019 po ukončení rozvojové péče parku.  
 
 

3. 
Rámcová smlouva na stavební práce - opravy systému odvodnění a opravy 

lokálního charakteru místních a veřejných účelových komunikacích na území 
Městského obvodu Pardubice I 

 
Usnesení č. 26 3/12/18   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s o u h l a s í 
s uzavřením „Rámcové smlouvy na stavební práce - opravy systému odvodnění a opravy 
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lokálního charakteru místních a veřejných účelových komunikacích na území Městského 
obvodu Pardubice I“ s účinností od 1. 1. 2019 v předloženém znění přímým zadáním 
společnosti Služby města Pardubic a. s., IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé 
Předměstí, 530 12 Pardubice.  
 
 

Jednání bylo ukončeno v 15:55 h,  
4. schůze rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční v pondělí 7. 1. 2019 v 15:00 hodin v kanceláři starostky. 
 
 
Zápis vyhotoven dne 18. 12. 2018 
Zpracovala: Ing. Gabriela Křížková 
 
 
 
 
 
 
 

     Bc. Alena Stehnová 
starostka Městského obvodu Pardubice I 

 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 

…………………………............................      ……………………………………………. 
       Mgr. Ondřej Šebek    Mgr. Marie Hubálková 
 
 


