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Zápis 

 
ze 40.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí  

dne 17.5. 2021 v 16:30 hod. v OD Mnětice 

 

 

Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, Mgr. Filip Petr, Ing. Leoš Příhoda, Jitka  

                  Severinová  

Ověřovatel zápisu: Jan Procházka 

Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský starosta Městského obvodu Pardubice IV       

   

Program: 

 

1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu: „Opravy chodníků v MO Pardubice IV 2021“ 

3. Schválení zhotovitele akce „Mnětice – ul. Ke Hrázi, rekonstrukce části místní 

komunikace“ 

4. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu: „Pardubice-ul. Komenského. Rekonstrukce chodníku vpravo od ul. 

Národních hrdinů po ul. Průmyslová“ 

5. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Pardubice-ul. 

Komenského. 

        Rekonstrukce chodníku vpravo od ul. Národních hrdinů po ul. Průmyslová“ 

6. Návrh novely Obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic č. …/2021, 

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku, ve znění 

obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 

14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 

7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018, č. 9/2019 a č. 5/2020 

7. Čerpání rozpočtu MO Pardubice IV k 30.4.2021 

8. Návrh dotací z dotačního programu „Sport“ z rozpočtu Městského obvodu Pardubice 

IV na rok 2021 

9. Návrh smlouvy na dotační programy Městského obvodu Pardubice IV na r. 2021 

10. Různé                         
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 bodu 1 

• Údržba vodoteče „Spojilského odpadu“ 

• Dokončení chodníku v ul. Příčná v Nemošicích 

 

 

k bodu 2 

 

Usnesení č. 424/40-V/2021 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky 

veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy chodníků v MO Pardubice IV 2021“. 

 

k bodu 3 

Usnesení č. 425/40-V/2021 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 

akce: „Mnětice – ul. Ke Hrázi, rekonstrukce části místní komunikace“ firmu: Chládek a 

Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361 

 

 

k bodu 4 

 
 

Usnesení č. 426/40 -V/2021 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky 

veřejné zakázky malého rozsahu „Pardubice-ul. Komenského. Rekonstrukce chodníku vpravo 

od ul. Národních hrdinů po ul. Průmyslová“. 

 

 

k bodu 5 

Usnesení č. 427/40 -V/2021 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje členy a náhradníky komise pro otevírání 

obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Pardubice-ul. Komenského. 

Rekonstrukce chodníku vpravo od ul. Národních hrdinů po ul. Průmyslová“. 

 

 

k bodu 6 

 

Usnesení č. 428/40-V/2021 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s novelou Obecně závazné vyhlášky o 

veřejném pořádku včetně všech příloh a návrh schvaluje bez připomínek. 

  

 

k bodu 7 

 

 

Usnesení č. 429/40-V/2021 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 

k 30.4. 2021 a bere ji na vědomí. 
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k bodu 8 

 

 

Usnesení č. 430/40-V/2021 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu 

„Sport“ dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení a kterou schválila Školská, kulturní a 

sportovní komise Městského obvodu Pardubice IV. Dále ukládá zapracovat schválené dotace 

v rámci rozpočtového opatření do rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2021. 

 

 

k bodu 9 

 

 

Usnesení č. 431/40-V/2021 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotací 

z dotačního programu „Sport“ na rok 2021 dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení  

a schvaluje uzavření smluv se subjekty poskytnutých dotací, které schválila Rada Městského 

obvodu Pardubice IV dne 17.5.2021.  

 

k bodu 10 

 

 

Usnesení č. 432/40-V/2021 (4 pro, 1 proti, 0 se zdržel)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí M.F. a J.F., kteří žádají o prodej 

pozemku označeného jako p.p.č. 621 o výměře 5.522 m2 v k.ú. Staročernsko. Rada s prodejem 

nesouhlasí. Rada MO Pardubice IV požaduje nejprve řešit území jako celek včetně 

umístění cyklostezky a až pak jednotlivé pozemky prodávat, popřípadě směňovat. 

 

 

 

                                                                             Ing. Petr Heřmanský 

                                                                                     starosta 

 

 

 

 

  ověřovatel:                                              Jan Procházka 

                         dne: 24.5.2021  

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin. 

                                                                

V Pardubicích 18.5.2021 

zpracovala: Ing. Jana Růžičková 


