USNESENÍ
z 43. mimořádného jednání
Rady městského obvodu Pardubice III,
které se konalo dne 7. února 2022 od 14:00 hod.
prostřednictvím videokonference
Účastníci:

členové Rady městského obvodu Pardubice III:
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Kožíšek, Ing. Alena Suková, Pavel Vojtěch,
tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Štěpánková

Omluveni:
_________________________________________________________________________________________
Mimořádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III zahájil starosta Městského obvodu Pardubice III
pan Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek. Při zahájení jednání bylo přítomno 5 členů rady. Byla tedy splněna
podmínka ustanovení § 101 odst. 2. zákona č. 128/2000 Sb. Pan starosta v úvodu připomněl členům rady
povinnost plynoucí ze zákona č. 159/2006 Sb., § 8 týkající se oznámení o osobním zájmu nebo vztahu
k projednávané věci. Oznámení podává příslušný člen rady písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho
průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu
z jednání.
_________________________________________________________________________________________
1.
Zadání dílčího plnění rámcové smlouvy o dílo č. K – MO III 01/2022 (0024612021)
Usnesení R/533/2022

(rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. schvaluje
zadání dílčího plnění rámcové smlouvy o dílo č. K – MO III 01/2022 (0024612021) uzavřené dne
22. 12. 2021 se společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČO 25262572,
jejíž předmětem je provádění údržby a opravy místních a veřejně přístupných účelových komunikací
v majetku Statutárního města Pardubice a na území MO Pardubice III v roce 2022. Předmětem dílčího
plnění je oprava komunikace v ulici Věry Junkové od křižovatky s ulicí Rumunská po křižovatku s ulicí Na
Drážce v maximální výši 1 254 654,16 Kč bez DPH, tj. 1 518 131,53 Kč včetně DPH 21 %;
2. ukládá
objednat realizaci dílčího plnění smlouvy uvedeného v bodu 1. tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová
Termín: únor 2022
_________________________________________________________________________________________
Zpracovala:

Pavlína Kučerová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III).
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