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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 39. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(39. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 6. srpna 2009) 

 
Tento seznam je zpracován v souladu s § 13 odst. 5. schváleného jednacího řádu Rady městského obvodu 
Pardubice III pro potřeby občanů Městského obvodu Pardubice III (dle § 16 zákona 128/2000 Sb., 
v platném znění) jsou občané oprávněni nahlížet do usnesení Rady městského obvodu Pardubice III. 
____________________________________________________________________________ 
 

I.    
Schválení programu jednání    (pro 4, proti -, zdrž -) 

 
 

1. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách na akci „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A-S4 
a lokalita 5A-S5 Pardubice“ 

2. Diskuse 
 

______________________________________________________________________________ 
 

1. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách na akci „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A-S4 a 

lokalita 5A-S5 Pardubice“  
 

 
Usnesení 538 R/2009                                         (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
a) rozhodla 

vzhledem k tomu, že celková nabídková cena od oslovených stavebních společností převýšila 
finanční možnosti Městského obvodu Pardubice III, bude upraven rozsah předmětu díla 
pouze na jednu z lokalit a to na lokalitu „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 
5A-S4“, 
 

b) schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu pro akci: „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A-S4 
Pardubice“ dodavateli CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice, se sídlem Raisova 232, 
530 02 Pardubice, IČ: 252 85 262, s nabídkovou cenou   2.702.566,- Kč (včetně DPH 19 %  a 
5 % rozpočtové rezervy), 

 
c) ukládá  
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uzavřít se společnosti CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice, se sídlem Raisova 232, 
530 02 Pardubice, IČ: 252 85 262 smlouvu o dílo na realizaci zakázky  „Regenerace 
panelového sídliště Dubina – lokalita 5A-S4 Pardubice“. 

         Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
         Termín: srpen 2009 

______________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne  6. srpna 2009. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


