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Zápis 
 

z 20.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí  

dne 13.1. 2020 v 16:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

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

Příhoda 
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 uzavření rámcové smlouvy o dílo: Servis, údržba a opravy místního 
rozhlasu ve správě Městského obvodu Pardubice IV pro kalendářní rok 2020 
 

3. Schválení uzavření rámcové smlouvy o dílo: Servis, údržba a opravy nářadí a strojů 
zahradní techniky pro Městský obvod Pardubice IV pro kalendářní rok 2020. 
 

4. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu: Nákup traktorové sekačky 
 

5. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
podaných metodou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: Nákup 
traktorové sekačky 

 
6. Schválení dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 934/2014: Svoz a likvidace komunálního 

odpadu. 
 

7. Schválení uzavření smlouvy o poskytování služeb č. O-MO IV 01/2020 
(00314712019): Na likvidaci komunálního odpadu a práce s tím spojené, přistavování 
velkoobjemových kontejnerů, obsluhu a výsyp odpadkových nádob pro kalendářní rok 
2020 
 

8. Schválení uzavření smlouvy o poskytování služeb č. O-MO IV 02/2020 
(00314692019): Na provádění sběru a likvidaci psích exkrementů pro  
kalendářní rok 2020 
 

9. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu: Oprava krytu silnice místní komunikace v úseku Drozdice - Nemošice 
 

10. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
podaných metodou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: Oprava 
krytu silnice místní komunikace v úseku Drozdice - Nemošice 
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11. Schválení uzavření smlouvy o dílo: Pohotovostní služba pro zajištění označení a 
odstranění následků havárií a nenadálých živelných události na rok 2020 
 

12. Schválení uzavření rámcové smlouvy o dílo: Opravy místních a účelových komunikací 
v majetku Statutárního města Pardubice ve správě Městského obvodu Pardubice IV, pro 
kalendářní rok 2020 

 
13. Schválení uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 01/2020: Strojní sečení příkopů, 

vegetační období 2020 
 

14. Schválení uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 02/2020: Pletí souvislých keřových 
výsadeb, živých plotů a záhonů s trvalkami, tvarování živých plotů na území Městského 
obvodu Pardubice IV, vegetační období 2020 
 

15. Schválení uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 03/2020: Sekání svahů nadjezdu a 
ploch v okolí nadjezdu - Černá za Bory, vegetační období 2020 
 

16. Schválení uzavření smlouvy o dodávkách polygrafických výrobků 
 

17. Čerpání rozpočtu MO Pardubice IV k 31.12.2019 – na stůl 
 

18. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím za rok 2019 
 

19. Různé 

 

k bodu 1 

 
- Rekonstrukce komunikace v ulici Dělnická 

- Rekonstrukce komunikace v ulici Plemenářský podnik v Nemošicích 

- Nová dopravní značka v ulici Bokova v Pardubičkách 

 

 

k bodu 2 

Usnesení č. 187/20 - I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření rámcové smlouvy o dílo č.MR/2020, 
zhotovitel M.Š, Rozhlas servis, , IČ 69 16 69 86 na Servis, údržbu a opravy místního rozhlasu 
ve správě Městského obvodu Pardubice IV, pro kalendářní rok 2020, dle předloženého návrhu, 
který je přílohou této zprávy. 
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k bodu 3 

Usnesení č. 188/20 - I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření rámcové smlouvy o dílo č. ZT/2020 
se společností Kostelecký Pardubice, s.r.o., se sídlem K Hájovně 65, 530 02 Spojil, IČ 288 
53 709, na Servis, údržbu a opravy nářadí a strojů zahradní techniky pro Městský obvod 
Pardubice IV, na kalendářní rok 2020, dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 

k bodu 4 
 

Usnesení č. 189/20 – I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
tohoto usnesení, okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu 
„Nákup traktorové sekačky“. 
 

k bodu 5 
 

Usnesení č. 190/20 – I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
tohoto usnesení, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu „Nákup traktorové sekačky“. 
 

k bodu 6 
 
Usnesení č. 191/20 – I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 934/2014 
„Svoz a likvidace komunálního odpadu“, zhotovitel Služby města Pardubic a.s. 
 

 
k bodu 7 

 
Usnesení č. 192/20 – I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb č. O-
MO IV 01/2020 (0031472019), zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem 
Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, na likvidaci komunálního odpadu a práce s tím 
spojené, přistavování velkoobjemových kontejnerů, obsluhu a výsyp odpadkových nádob pro 
kalendářní rok 2020 dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 

 
k bodu 8 

 
Usnesení č. 193/20 – I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb č. O-
MO IV 02/2020 (00314692019), zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem 
Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, na provádění sběru a likvidaci psích exkrementů 
pro kalendářní rok 2020, dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 
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k bodu 9 
 
Usnesení č. 194/20 – I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
tohoto usnesení, okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu 
„Oprava krytu silnice místní komunikace v úseku Drozdice - Nemošice“. 

 
 

k bodu 10 
 

Usnesení č. 195/20 – I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
tohoto usnesení, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu „Oprava krytu silnice místní komunikace v úseku Drozdice - 
Nemošice“. 
 

k bodu 11 
 

Usnesení č. 196/20 – I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Služby 
města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí,530 12 Pardubice, na 
pohotovostní službu pro zajištění označení a odstranění následků havárií a nenadálých 
živelných události na rok 2020 dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 

 
k bodu 12 

 
Usnesení č. 197/20 – I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření rámcové smlouvy o dílo se 
společností Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 
12 Pardubice, na opravy místních a účelových komunikací v majetku Statutárního města 
Pardubice ve správě Městského obvodu Pardubice IV, pro kalendářní rok 2020 dle 
předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 

 
k bodu 13 

 
Usnesení č. 198/20 – I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 
01/2020, zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé 
Předměstí, 530 12 Pardubice, na „Strojní sečení příkopů, vegetační období 2020“, dle 
předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
 

k bodu 14 
 

Usnesení č. 199/20 – I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 
02/2020, zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé 
Předměstí, 530 12 Pardubice, na „Pletí souvislých keřových výsadeb, živých plotů a záhonů 
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s trvalkami, tvarování živých plotů na území Městského obvodu Pardubice IV, vegetační 
období 2020“, dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
 

k bodu 15 
 

Usnesení č. 200/20 – I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 
03/2020, zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé 
Předměstí, 530 12 Pardubice, na „Sekání svahů nadjezdu a ploch v okolí nadjezdu - Černá  za 
Bory, vegetační období 2020“, dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 

 
k bodu 16 

 
Usnesení č. 201/20 – I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy se společností BARTH 
Reklamka a.s. se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice, IČ: 25256181 na polygrafické výrobky 
- Zpravodaj Městského obvodu Pardubice IV, dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto 
usnesení. 

 
k bodu 17 

 
Usnesení č. 202/20 – I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 
k 31.12.2019 a bere ji na vědomí. 
 
 

k bodu 18 
 

Usnesení č. 203/20 – I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s výroční zprávou o poskytování informací 
dle zákona 106/1999 Sb., za rok 2019 a ukládá ji předložit Zastupitelstvu Městského obvodu 
Pardubice IV na vědomí. 

 
k bodu 19 

 
 

Usnesení č. 204/20 – I/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV: 

1. Schvaluje Základní pravidla pro použití finančních prostředků z rozpočtu MO 
Pardubice IV pro osadní výbory 

2. Ukládá tato pravidla elektronicky předat předsedům osadních výborů   
 

 
• Rada MO Pardubice IV se seznámila se změnou finančních limitů a částek pro účel zákona 

o zadávání veřejných zakázek a s dodatkem č.1 směrnice  č. 1/2019 – Zadávací řád veřejných 
zakázek. 
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• Rada MO Pardubice IV se seznámila s činností a strukturou SDH Mnětice. 
• Ing. Leoš Příhoda požádal o výsadbu zeleně u kontejnerů v parčíku v Nemošicích, byl 

informován starostou o postupu projektové přípravy oprav komunikací v Nemošicích 
 

 
 
 
 
 
                                                                              Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
    
 

ověřovatel:                                    Jan Procházka                                                                       
               dne 20.1.2020 
                
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:10 hodin. 
                                                                
V Pardubicích 14.1. 2020 
zpracovala: Ing. Jana Růžičková 

 


