
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 

Usnesení 
 

 

z 25. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 11. března 2020 v salonku DK Dukla 

 

 

Přítomni: Jiří Rejda, DiS., Ing. Milan Randák, Evžen Erban, Bc. Jan Nadrchal.  

 

Omluven: Ing. Jiří Janoš. 

 

 

Program: 

 

I. Zahájení jednání 

II. Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále 

III. Projednání schválených materiálů  

IV. Různé 

V. Závěr 

 

I. 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Evžen Erban a Bc. Jan Nadrchal. 

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková. 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

1. Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého 

rozsahu: Oprava vozovek po zimě na území Městského obvodu Pardubice V – 2020 

2. Odpisový plán na r. 2020 

3. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2019 

4. Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 

5. Program rozvoje městského obvodu Pardubice V – plnění za rok 2019 

6. Rozhodnutí o podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a.s. 

Rada schválila předložený materiál k jednání. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

III. 

Projednání schváleného materiálu 

 

1. 

Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého 



rozsahu: Oprava vozovek po zimě na území Městského obvodu Pardubice V – 2020 

 (usnesení č. 112/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci Oprava 

vozovek po zimě na území Městského obvodu Pardubice V – 2020 se zhotovitelem: 

firmou HOLD s.r.o. se sídlem Orel 35, 538 21 Slatiňany, IČ 45535825 a to za jednotkové 

ceny: 

a) vyspravení jednotlivých výtluků ve vozovkách ruční pokládkou ABS včetně vyčištění, 

penetrace podkladu, zaválcování a zatření spáry za cenu 3 500,- Kč bez DPH/t (4 235,- 

Kč s DPH/t) 

b) vyspravení výtluků frézováním se strojní pokládkou, včetně projednání s DPMP a 

odborem investičním a správním ÚMO Pardubice V, dopravního značení a regulace 

dopravy, odfrézování živice v tl. 7 cm, odvozu recyklátu, penetrace podkladu, pokládky 

ABS v tl. 7 cm, zaválcování a zatření spáry za cenu 550,- Kč bez DPH/m2 (665,50,- Kč 

s DPH/m2) 

a délce záruky 36 měsíců ode dne předání dokončených prací, která byla stanovena 

zadavatelem. 

a dále s firmou Oprava komunikací Zoubek s.r.o., Na Valech 1031, 289 12 Sadská, IČ 

24838861 a to za jednotkové ceny: 

c) tlakový zástřik poškozených míst, včetně projednání s DPMP a odborem investičním a 

správním ÚMO Pardubice V, dopravního značení a regulace dopravy, vyčištění nečistot a 

vyfoukání vzduchem, penetrace prasklin, zástřiku se zadrcením za cenu 3 145,- Kč bez 

DPH/t (3805,45,- Kč s DPH/t) 

 a délce záruky 36 měsíců ode dne předání dokončených prací, která byla stanovena 

zadavatelem. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Odpisový plán na r. 2020 

(usnesení č. 113/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje odpisový plán na rok 2020, který je přílohou 

této zprávy. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2019 

(usnesení č. 114/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V 

k 31. 12. 2019 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto 

rozboru. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 

(usnesení č. 115/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 1. 

změny rozpočtu na r. 2020 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 a schvaluje návrh 1. 



změny rozpočtu na r. 2020 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 uvedené v tabulkové 

části zprávy a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu. 

2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice 

V pravomoc provádět v nezbytných případech rozpočtová opatření u účelově přidělených 

finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně (kromě dotace 

z ÚP, protože tato pravomoc již radě byla svěřena a je samostatně upravena v usnesení č. 

53/2019 Z ze dne 18. 12. 2019). Tato rozpočtová opatření spočívají ve vytvoření nové 

položky určené pro přidělený transfer v dotačních příjmech a v současném zvýšení 

položky pro dotovanou akci ve výdajích nebo v přesunu z položky určené pro 

předpokládaný transfer v nedaňových příjmech na nově vytvořenou položku určenou pro 

přidělený transfer v dotačních příjmech. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Program rozvoje městského obvodu Pardubice V – plnění za rok 2019 

(usnesení č. 116/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje vyhodnocení plnění úkolů Programu 

rozvoje MO Pardubice V za rok 2019 a souhlasí s doplněním bodu do čl. 1 Záměry města 

Pardubice v městském obvodu Pardubice V v oblasti urbanismu, dopravy, příp. dalších 

velkých investičních akcí - spoluúčast samosprávy městského obvodu Pardubice V, a to 

1/13 na všech úrovních podporovat vybudování jihozápadního obchvatu města Pardubic 

O: starosta, RMO, ZMO  

T: trvale  

KT: 31. 12 každoročně 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

6. 

Rozhodnutí o podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a.s. 

(usnesení č. 117/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o 

realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (č. 

Z_S14_12_8120073708) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 

02 Děčín, IČ 24729035. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

 

Pardubice 11. 3. 2020 

 

 

Ověřitelé:    ….………..………….                 …………………………   

                                 Evžen Erban              Bc. Jan Nadrchal 

 

  

 

               ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


