Městský obvod – Statutární město Pardubice
městský obvod Pardubice I
U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

Přehled usnesení

ze 70. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,
která se konala dne 23. 3. 2022 od 15:00 h v kanceláři starostky
Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. arch.
Jaroslav Menšík
Ing. Gabriela Křížková
Omluveni: Bc. Alena Stehnová – řádná dovolená (dále jsou jména uváděna bez titulů)

Přítomni:

I.

Program 70. schůze Rady městského obvodu Pardubice I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu
Vyjádření k PD pro územní řízení na akci „Pce Palackého třída p. č. 3000/56 knn“
Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení „Novostavba
rodinného domu Sakařova I, Pardubice“
Schválení dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního
Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022 (rozpočtové opatření č. 2)
Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace – městského obvodu Pardubice
I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích – umístění prodejního zařízení
Oznámení do Centrálního registru oznámení za rok 2021
Výběrové řízení č. VŘ 3/2022 „Přistavování velkoobjemových kontejnerů 2022-2023“
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VŘ č. 2/2022 „Seč travnatých
veřejných ploch 2022“
Kontrolní zpráva č. 15 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VŘ č. 1/2022 „Rámcová
smlouva – kácení a ořez stromů“
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - „Projektová dokumentace – Účelová komunikace ul. Br.
Veverkových“ (VŘ 2/2021)
Výběr poskytovatele bankovních služeb
Nařízení, kterým se vymezují oblasti určené k stání vozidla na místních komunikacích za
cenu sjednanou
Diskuse

1.
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu
BOD 1.1
Usnesení č. 694

70/03/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
se zřízením věcného břemene ve prospěch Statutárního město Pardubice, zast. OITS OMI,
na části pozemku označeném jako p. p. č. 2779/2 v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví České
republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ
70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
v rozsahu 60,34 m2 dle geometrického plánu č. 10014-197/2021, za účelem umístění a
provozování lávky budované v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová-FáblovkaDubina (SV obchvat)“, za cenu určenou jako pětinásobek částky 5,- Kč x výměra VB x inflační
koeficient za rok 2021 (3,8 %), minimálně však 2.000,- Kč.
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BOD 1.2
Usnesení č. 695

70/03/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
se zřízením služebnosti cesty a stezky na části pozemku označeném jako p. p. č. 1735/4 v k.
ú. Pardubice, spočívající v právu chůze a jízdy, ve prospěch vlastníka pozemků xxxxxxxxxxx,
nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, Pardubice, a pro každého dalšího vlastníka
pozemku označeného jako p. p. č. 1743/2 v k.ú. Pardubice.

2.
Vyjádření k PD pro územní řízení na akci „Pce Palackého třída p. č. 3000/56 knn“
Usnesení č. 696

70/03/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s projektovou dokumentací pro územní řízení na akci „Pce Palackého třída p. č. 3000/56 knn“.
Jedná se o nové kabelové vedení NN, žadatelem je společnost PEN-projekty energetiky, s.r.o.
se sádlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ 26011701, investorem je ČEZ
DISTRIBUCE, a. s..

3.
Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení
„Novostavba rodinného domu Sakařova I, Pardubice“
Usnesení č. 697

70/03/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
nemá připomínek
k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby „Novostavba
rodinného domu Sakařova I, Pardubice“ na pozemku 865/6 v k. ú. Pardubice. Žadatelem je
Martin Věchet, Semtín 97, 533 53 Pardubice, investorem je Rezidence Sakařova se sídlem
Semtín 97, 533 53 Pardubice, IČ 11668270.

4.
Schválení dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního
Usnesení č. 698

70/03/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
schvaluje
dodatek č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního, který připravila Komerční
banka, a.s. a který byl odsouhlasen na schůzce s KB dne 23. 2. 2022.

5.
Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022 (rozpočtové opatření č. 2)
STAŽENO
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6.
Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace – městského obvodu
Pardubice I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích – umístění
prodejního zařízení
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

(pro 0, proti 2, zdrž. 2)

Rada MO Pardubice I
souhlasí
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích s umístěním
prodejního zařízení před vlastní provozovnou – el. gril, chladící zařízení a výdejní stolek, zábor
do 5 m2, v termínu od 6. dubna do 29. října 2022, pravidelně týdně, vždy od středy do soboty
od 17.00 hod na místní komunikaci – na chodníku před č. p. 4 na Pernštýnském náměstí.

7.
Oznámení do Centrálního registru oznámení za rok 2021
Usnesení č. 699

70/03/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada MO Pardubice I
bere na vědomí
informaci o povinnosti dle § 12 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění
pozdějších předpisů, podat průběžné oznámení do Centrálního registru oznámení za rok 2021
nejpozději do 30. 6. 2022.

8.
Výběrové řízení č. VŘ 3/2022 „Přistavování velkoobjemových kontejnerů 2022 – 2023“
Usnesení č. 700

70/03/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada MO Pardubice I
1) s c h v a l u j e
výzvu k podání nabídky pro výběrové řízení č. VŘ 3/2022 „Přistavování
velkoobjemových kontejnerů 2022 – 2023“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,
2) r o z h o d l a
o uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele jako otevřenou výzvu,
3) s c h v a l u j e
následující dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídky pro výběrové řízení č. VŘ
3/2022 „Přistavování velkoobjemových kontejnerů 2022 – 2023“, dle směrnice č. 12
Zadávací řád veřejných zakázek malého rozsahu:
1. Služby města Pardubic a.s., Pardubice, Hůrka 1803, IČ: 25262572; ID schránky:
yc9gb95
2. Marius Pedersen a.s., Pardubice, Dělnická 380, IČ: 42194920; ID schránky: dfmcfxw
3. SK-EKO Pardubice s.r.o., Pardubice, Semtín 52, IČ: 25283979; ID schránky: wj72j5n
4. FIDSTAV s.r.o., Pardubice, Kolonie 856, IČ: 06080324; ID schránky: vpaie8c
5. SUEZ CZ a.s., Pardubice, Semtín 103, IČ: 25638955; ID schránky: pd2ga22
6. Kontejnery Tetřev – Martin Tetřev, Pardubice, Na Ležánkách 1933, IČ: 18864121,
info@kontejnerytetrev.cz
4) s t a n o v u j e
proces otevírání obálek za veřejně přístupný pro dodavatele, kteří podali nabídku,
5) s t a n o v u j e
a) členy do hodnotící komise pro vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci záměru
č. 3/2022:
- Ing. arch. Jaroslav Menšík
- Mgr. Marie Hubálková
- Mgr. Vladimír Martinec
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b) náhradníky: Petr Janata, Mgr. Ondřej Šebek, Bc. Pavlína Fraňková
c) zapisovatele: Ing. Gabrielu Křížkovou
6) u k l á d á
svolat hodnotící komisi na pondělí 11. dubna 2022 ve 13:30 hodin.
Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková
Termín: 25. 3. 2022

9.
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VŘ č. 2/2022 –
„Seč travnatých veřejných ploch 2022“
Usnesení č. 701

70/03/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada MO Pardubice I
ruší
výběrové řízení č. 2/2022: „Seč travnatých veřejných ploch 2022“.

10.
Kontrolní zpráva č. 15 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I
Usnesení č. 702

70/03/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada MO Pardubice I
1. s o u h l a s í
s předloženou Kontrolní zprávou č. 15 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I,
2. p o n e c h á v á v d l o u h o d o b é e v i d e n c i
usnesení č. 649, 663, 678
3. p o n e c h á v á v e v i d e n c i
usnesení č. 61, 62, 579, 597, 672, 677
4. v y ř a z u j e z e v i d e n c e
usnesení č. 347, 497, 513, 630, 631, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645,
646, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 665,
666, 667, 668, 669, 670, 671, 673, 674, 675, 676, 679, 680, 681, 682

11.
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VŘ č. 1/2022 –
„Rámcová smlouva – kácení a řez dřevin“
Usnesení č. 703

70/03/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada MO Pardubice I
a) r o z h o d l a
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se
směrnicí městského obvodu Pardubice I č. 12 (Zadávací řád veřejných zakázek malého
rozsahu v platném znění) ve věci zakázky č. 1/2022: „Rámcová smlouva – kácení a řez
dřevin“, zadané formou výzvy k podání cenové nabídky a na základě záznamu
o posouzení a hodnocení nabídek uzavřít smlouvu s uchazečem společností
STROMOTOM, s.r.o., IČ: 07577621, se sídlem Týnec nad Labem, Lžovice 97,

b) p o v ě ř u j e

místostarostu městského obvodu k veškerým úkonům spojeným s uzavřením smlouvy
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako třetí nejvhodnější.
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12.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - „Projektová dokumentace – Účelová
komunikace ul. Br. Veverkových“ (VŘ 2/2021)
Usnesení č. 704

70/03/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada MO Pardubice I
schvaluje
návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ve věci zakázky č. 2/2022: „Projektová
dokumentace – Účelová komunikace ul. Br. Veverkových“ mezi Statutárním městem
Pardubice - městským obvodem Pardubice I a společností VECTURA Pardubice s.r.o., se
sídlem Pardubice, 17. listopadu 733, IČ: 03020223, jímž se aktualizuje termín zpracování
dokumentace. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí tohoto usnesení.

13.
Výběr poskytovatele bankovních služeb
Usnesení č. 705

70/03/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada MO Pardubice I
a) s c h v a l u j e
zřídit účty u poskytovatele bankovních služeb společnosti Moneta Money Bank, a.s.,
b) p o v ě ř u j e
místostarostu ke zřízení bankovních účtu.

14.
Nařízení, kterým se vymezují oblasti určené k stání vozidla na místních komunikacích
za cenu sjednanou
Usnesení č. 706

70/03/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada MO Pardubice I
nemá připomínek
k návrhu Nařízení statutárního města Pardubice, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze
místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání vozidla za cenu sjednanou.
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