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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

Zápis 
 

ze  74.  jednání  Rady MO Pardubice IV, které se  konalo ve středu  

dne  12.9.  2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti  ÚMO Pardubice IV 

 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, pan František Hlubocký, Ing. Ondřej Pištora, Ing. Josef 

Bednář 
Omluveni: Jitka Severinová 
Ověřovatel zápisu: : Ing. Ondřej Pištora  
  
 
Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV 
                
                                                                                                                                                                                                                                                                

Program: 
 
1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 30.6. 2018 

3. Návrh programu XXI. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV 

4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2018 

5. Návrh na ukončení činnosti komisí Rady MO Pardubice IV a činnosti osadních výborů  

6. Návrh na dary členům osadních výborů, Finančního a Kontrolního výboru 

Zastupitelstva MO Pardubice IV a členům komisí Rady MO Pardubice IV - na stůl 

7. Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 2455/2018, akce „Pardubice  - ul. Revoluční. 

Rekonstrukce chodníku“ – na stůl 

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2456/2018  akce: „Černá za Bory. Výstavba 

chodníku v ulici Hostovická“ – na stůl 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 067/2018/2328  akce: „Černá za Bory – ul. Na 

Benátkách. Rekonstrukce chodníku vlevo od ul. Jabloňová po ulici Akátová“ – na stůl 

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2465/2018  akce: „Mnětice – ul. Zemědělská. 

Rekonstrukce chodníku vpravo od ul. Ke Hrázi po čp. 74“ – na stůl 

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2471/2018  akce: „Nemošice  - ul. Fučíkova. 

Výstavba chodníku vpravo od ulice 5. května po ulici K Hřebčinci“ – na stůl 

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

rozsahu „Zakoupení osobního automobilu Škoda Fabia“ – na stůl 
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13. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Zakoupení 

osobního automobilu Škoda Fabia“ – stáhnuto z programu 

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

rozsahu akce: „Oprava sociálního zařízení a zpevněných ploch v budově č.p. 315 v 

Bokově ulici v Pardubicích“ – na stůl 

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

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Oprava 

sociálního zařízení a zpevněných ploch v budově č.p. 315 v Bokově ulici v 

Pardubicích“ – stáhnuto z programu  

16. Schválení zhotovitele akce: „Drozdice - oprava chodníku  v ulici Průmyslová“ – na 

stůl 

17. Schválení zhotovitele akce: „Výstavba dětského hřiště v ulici Nemošická u čp. 423 v 

Pardubicích“ – na stůl 

18. Pozemky - stáhnuto z programu 

19. Různé 

 
 

k bodu 1 
 

• informace ke stížnosti občanů z Komenského ulice 
• osadní výbory 
• osvětlení stezky pro cyklisty Pardubičky – Černá za Bory 
• příprava komunálních voleb 

 
 
 

k bodu 2 
Usnesení č. 750/74 - IX/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila se zprávou o hospodaření Městského 
obvodu Pardubice IV k 30. 6. 2018, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, bere ji na 
vědomí a ukládá materiál předložit Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV. 

 
 
 

 k bodu 3 
 
Usnesení č. 751/74 - IX/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh programu XXI. veřejného 
zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV, které se bude konat dne 24. 9. 2018.  
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 k bodu 4 
 
 
Usnesení č. 752/74 - IX/2018  (4 pro) 
1. Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 

2018 a ukládá materiál předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva Městského obvodu 
Pardubice IV k projednání a schválení. 

2. Rada Městského obvodu Pardubice IV doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice IV 
schválit rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018 dle tabulkové části předložené zprávy.  
 

 
k bodu 5 

 
Usnesení č. 753/74 - IX/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrh na ukončení činnosti komisí Rady 
MO Pardubice IV a osadních výborů k 5.10.2018 v souvislosti s novými komunálními 
volbami, s ukončením jejich činnosti souhlasí a ukládá předložit návrh na ukončení činnosti 
osadních výborů Zastupitelstvu MO Pardubice IV ke schválení. 
 
 

k bodu 6 
 
Usnesení č. 754/74 - IX/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala předložený návrh a schvaluje dary členům 
Osadních výborů, Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva Městského obvodu 
Pardubice IV a členům komisí Rady Městského obvodu Pardubice IV a ukládá tento návrh 
předložit Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubic IV ke schválení. 

 
k bodu 7 

 
Usnesení č. 755/74 - IX/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2455/2018  
akce: „Pardubice – ul. Revoluční. Rekonstrukce chodníku“. 
 
 

k bodu 8 
 
Usnesení č. 756/74 - IX/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2456/2018  
akce: „Černá za Bory. Výstavba chodníku v ulici Hostovická“. 

 
 

k bodu 9 
 
Usnesení č. 757/74 - IX/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
067/2018/2328  akce: „Černá za Bory – ul. Na Benátkách. Rekonstrukce chodníku vlevo od 
ul. Jabloňová po ulici Akátová“. 
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k bodu 10 
 
Usnesení č. 758/74 - IX/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2465/2018  
akce: „Mnětice – ul. Zemědělská. Rekonstrukce chodníku vpravo od ul. Ke Hrázi po čp. 74“. 
 

k bodu 11 
 
Usnesení č. 759/74 - IX/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2471/2018  
akce: „Nemošice  - ul. Fučíkova. Výstavba chodníku vpravo od ulice 5. května po ulici K 
Hřebčinci“. 
 

k bodu 12 
 
Usnesení č. 760/74 - IX/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 
„Zakoupení osobního automobilu Škoda Fabia“. 
 
 

 bod č. 13 – stáhnut z programu  
 
 

k bodu 14 
 
Usnesení č. 761/74 - IX/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 
„Oprava sociálního zařízení a zpevněných ploch v budově čp. 315 v Bokově ulici v 
Pardubicích“. 
 

bod č. 15 – stáhnut z programu  
 
 

k bodu 16 
 
Usnesení č. 762/74 - IX/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje jako zhotovitele akce: „Drozdice – oprava 
chodníku v ulici Holandská.“ firmu: Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 
530 12 Pardubice, IČ: 252 62 572 
 
 

k bodu 17 
 
Usnesení č. 763/74 - IX/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě poptávkového řízení jako 
zhotovitele akce: „Výstavba dětského hřiště v ulici Nemošická u čp. 423 v Pardubicích.“ 
firmu: KULANT cz s.r.o., Plemenářský podnik 425, 530 03 Pardubice, IČ: 252 93 494 

bod č. 18 – stáhnut z programu  
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k bodu 19 

 
Usnesení č. 764/74 - IX/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 
k 31. 8. 2018 a bere ji na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
    
 
ověřovatel:                                                Ing. Ondřej Pištora 
                                                                                       14.9. 2018  
      
               
 
      
                                                                
V  Pardubicích 13.9. 2018 
zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 


