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

 

 
Přehled usnesení 

ze 44. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  
která se konala dne 9. 11. 2020 – ON-LINE 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír 

Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík 
 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni:  -- 
 
 

Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice I a přivítala všechny přítomné při on-
line schůzi rady. Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I 
je usnášeníschopné.  
 
 

I. 
Program 44. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
Prezentace a představení záměru pro redakční přípravu čtvrtletníku „Pardubická 1“ 

1. Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky „Změna ceny ročního paušálu podpory 
a vydání nového ceníku servisních prací společnosti CNS“ – dodatek č. 2 smlouvy 
č. 319/2007 

2. Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky „Výsyp odpadkových košů na psí 
exkrementy pro rok 2021“ 

3. Vyjádření k žádosti o územní řízení na stavbu „Galerie Pardubice“ 

4. Diskuze 

 
Program 44. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen  (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 44. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis ze 43. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu ze 44. mimořádné schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu ze 44. mimořádné schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 

Jaroslav Menšík 
 
  



1. 
Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky „Změna ceny ročního paušálu 

podpory a vydání nového ceníku servisních prací společnosti CNS“ 
– dodatek č. 2 smlouvy č. 319/2007 

 
Usnesení č. 399 44/11/20    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada městského obvodu Pardubice I 
r o z h o d l a, 
dle čl. 8 Směrnice č. 12 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném znění, o 
přímém zadání zakázky malého rozsahu na „Změnu ceny ročního paušálu podpory a 
vydání nového ceníku servisních prací společnosti CNS“ dodatku č. 2 k licenční smlouvě 
č. CNS_SSL_07_01_UMO Pardubice I společnosti CNS a.s., se sídlem se sídlem Nad 
Šafranicí 574, 276 01 Mělník, IČ 26129558, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
 

2. 
Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky „Výsyp odpadkových košů na psí 

exkrementy pro rok 2021“ 
 
Usnesení č. 400 44/11/20    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada městského obvodu Pardubice I 
r o z h o d l a, 
dle čl. 8 Směrnice č. 12 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném znění, 
o přímém zadání zakázky malého rozsahu na „Výsyp košů na psí exkrementy pro rok 2021“ 
společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Pardubice, Hůrka 1803, IČ 25262572, 
dle smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

3. 
Vyjádření k žádosti o územní řízení na stavbu „Galerie Pardubice“ 

S T A Ž E N O 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 16:09 hodin,  
45. schůze Rady městského obvodu Pardubice I se uskuteční 

v pondělí 23. listopadu 2020 ve 14 hodin - on-line. 
 
 
Zápis vyhotoven dne 9. 11. 2020 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
Ověřovatelé: 
 
 

…………………………...............................      ……………………………………………. 
  Ondřej Šebek            Jaroslav Menšík 


