Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VII – Úřad MO Pardubice VI

Zápis z 63. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala
dne 26.9. 2018
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.

Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, R. Kalášek, J. Kolář
Za ÚMO: M. Kroutilová
Omluveni: J. Tomšů

I
Jmenování ověřitele zápisu z 63. schůze R MO, jmenování zapisovatele
Zápis z 62. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 63. jednání R MO byl jmenován
J. Rejda. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ.

II
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu
Zpráva starosty bude předložena na příštím jednání rady.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

III
Vlastní program
Novela Směrnice č. 15 – O zadávání veřejných zakázek
Vyhodnocení výběrového řízení na nájem části prostor v OD Doubravice čp. 8 za účelem
umístění telekomunikačního či obdobného zařízení
Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „PD rekonstrukce komunikace a chodníku ul.
Mánesova včetně odstavných stání
Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Bezbariérové úpravy vstupu do Úřadu Městského
obvodu Pardubice VII
Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Multifunkční sportoviště Doubravice“
Žádost o individuální dotaci

Usnesení č.: 814/63-9/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání RMO s přesunutím bodu č. 2.
za bod 6 programu.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

1. Novela směrnice č. 15 – Zadávací řád veřejných zakázek
Zpracoval a překládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.

Usnesení č.: 815/63-9/2018
Rada Městského obvodu Pardubice VII schvaluje změnu Směrnice č. 15 – Zadávací řád
veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice VII s účinností od 18.10.2018.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

3. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „PD rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Mánesova
včetně odstavných stání“
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. Komentářem doplnil V.
Čapek, starosta MO – předložená jediná nabídka byla ekonomicky nadhodnocená.

Usnesení č.: 816/63-9/2018
Rada Městského obvodu Pardubice VII ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu „PD rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Mánesova včetně odstavných
stání“. Současně ukládá vedoucímu odboru ŽPOD zahájit další kolo výběrového řízení
za stejných podmínek schválených usnesením RMO č. 784-786/61-7/2018.
-

pro: 4

1

-

proti: 0
zdrž.: 0

4. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Bezbariérové úpravy vstupu do Úřadu městského
obvodu Pardubice VII
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. Komentářem doplnil V.
Čapek, starosta MO – předložená jediná nabídka byla ekonomicky oproti projektu nadhodnocená.

Usnesení č.: 817/63-9/2018
Rada Městského obvodu Pardubice VII ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu: „Bezbariérové úpravy vstupu do Úřadu městského obvodu Pardubice VII“.
Současně ukládá vedoucímu odboru zajistit realizaci díla v souladu se Směrnicí č. 15 –
Zadávací řád veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice VII.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

5. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Multifunkční sportoviště Doubravice“
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. Komentářem doplnil V.
Čapek, starosta MO – předložená jediná nabídka byla ekonomicky oproti projektu nadhodnocená.

Usnesení č.: 818/63-9/2018
Rada MO Pardubice VII ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Multifunkční sportoviště Doubravice“ a ukládá vedoucímu odboru ŽPOD zahájit další
kolo výběrového řízení za stejných podmínek schválených usnesením RMO č. 803 805/62-9/2018.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

6. Žádost o dotace z rozpočtových prostředků MO 2018 – individuální žádost
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice MO a předkládá V. Čapek, starosta MO.

Usnesení č.: 819/63-9/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Ohrazenice (SDH
Ohrazenice), IČO 65666984, se sídlem Generála Svobody 198, Pardubice, na organizaci
oslavy dne pro děti „Haloween“ ve výši 4.500,-- Kč konané dne 1.11.2018 s účelovým
využitím na nákup kostýmů, barev na obličej, dýní na dlabání, pavučin ve spreji,
lampionů, svíček, dárkových balíčků, lízátek a úhradu zajištění hudby a ukládá kanceláři
úřadu uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace podle schváleného vzoru a v souvislosti s tím
schvaluje přesun rozpočtových prostředků z položky Dotace v oblasti tělovýchovy,
zájmové činnosti, volného času dětí a mládeže a kultury ve výdajové části rozpočtu
odboru Kanceláře úřadu pro rok 2018 na novou položku „Individuální dotace pro SDH
Ohrazenice“ ve výši 4.500 Kč (rozpočtové opatření č.12) a ukládá o tomto přesunu podat
informaci při nejbližší změně rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO
Pardubice VII.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

2. Vyhodnocení výběrového řízení na nájem části prostor v OD Doubravice č.p. 8 za účelem umístění
telekomunikačního či obdobného zařízení

Zpráva byla stažena z programu rady, z technických důvodů nebylo možno zkontrolovat podané
nabídky. Vyhodnocení bude předloženo na nejbližším jednání rady.
Diskuse:
J. Kolář – návrh do nového programu rozvoje_přes mostek vést chodník ul. Doubravická (rozšíření mostku)
Jednání ukončeno v 15,50 hod.
Zapsala T. Maršálková
Ověřitel zápisu: ……………………...

Starosta MO: .………………………..
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