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

Č. j.
Ev. č.
Spis. zn.

UMOI/959/2022/SEKR/Mt
1856/2022
49/2022

Přehled usnesení

ze 69. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,
která se konala dne 21. 2. 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 – nemoc (dále jsou jména uváděna bez titulů)

Přítomni:

I.
Program 69. schůze Rady městského obvodu Pardubice I
1.
2.

Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu
Vyjádření k PD pro územní rozhodnutí na stavbu „Soubor polyfunkčních staveb v areálu
Winternitzových automatických mlýnů“
3. Schválení dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního
4. Návrh Nařízení statutárního města Pardubic č. xx/2022, kterým se stanoví maximální ceny
některých služeb krematoria
5. Stížnost S/1/2022 na Městský obvod Pardubice I ohledně staveb v parku Na Špici
6. Projednání nákupu kamer – ulice Jungmannova – Palackého
7. Schválení programu 18. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I dne 16. 3. 2022
8. Zrušení pokynu starostky č. 20210426005
9. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VŘ č. 1/2022 – „Rámcová
smlouva – kácení a řez dřevin“
10. Výběrové řízení č. VŘ 2/2022 „Seč travnatých veřejných ploch 2022“
11. Diskuse

Program 69. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

1.
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu
BOD 1.1
Usnesení č. 683

69/02/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s odkoupením pozemku označeného jako p. p. č. 678 o výměře 1.093 m2 k. ú. Pardubice
z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Pardubice do majetku města, za cenu dle znaleckého posudku (bude doložen dodatečně).
BOD 1.2
Usnesení č. 684

69/02/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
1

s odkoupením pozemků označených jako p. p. č. 361/5 o výměře 444 m2, p. p. č. 361/13 o
výměře 46 m2, p. p. č. 361/15 o výměře 46 m2, vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví Nadace pro
rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, PardubiceStaré Město, 530 02 Pardubice.
BOD 1.3
Usnesení č. 685

69/02/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
- s výpůjčkou části pozemku označeného jako p. p. č. 2684/6 o výměře 101 m2 k. ú. Pardubice
za účelem výstavby části veřejného parkoviště xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale
bytem xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx,
- s odkoupením veřejného parkoviště vybudovaného na částech pozemků označených jako
p. p. č. 2684/6 o výměře 101 m2, p. p. č. 2684/7 o výměře cca 9 m2, p. p. č. 2684/10 o výměře
cca 11 m2, vše v k. ú. Pardubice, po kolaudaci, do vlastnictví statutárního města Pardubice,
za cenu 1.000,- Kč
- s bezúplatným převodem částí pozemků označených jako p. p. č. 2684/7 o výměře cca 9 m2,
p. p. č. 2684/10 o výměře cca 11 m2, vše v k. ú. Pardubice, do vlastnictví statutárního města
Pardubice.

2.
Vyjádření k PD pro územní rozhodnutí na stavbu „Soubor polyfunkčních staveb
v areálu Winternitzových automatických mlýnů“
Usnesení č. 686

69/02/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
nemá připomínek
k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu „Soubor polyfunkčních staveb v areálu
Winternitzových automatických mlýnů“ na p. č. 1617/1, 565/2, 541/1, 1617/3, 543, 567, 5205,
2684/10, 2684/7, 520/4, 74/15, 520/2 a 519/11 v k. ú. Pardubice. Jedná se o soubor
o 5 polyfunkčních stavbách. Žadatelem a investorem jsou Ing. arch. Lukáš Smetana a Mgr.
Mariana Smetanová.

3.
Schválení dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního
STAŽENO

4.
Návrh Nařízení statutárního města Pardubic č. xx/2022, kterým se stanoví
maximální ceny některých služeb krematoria
Usnesení č. 687

69/02/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s návrhem Nařízení statutárního města Pardubic č. xx/2022, kterým se stanoví maximální ceny
některých služeb krematoria dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
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5.
Stížnost S/1/2022 na Městský obvod Pardubice I ohledně staveb
v parku Na Špici
Usnesení č. 688

69/02/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
bere na vědomí
stížnost spolku „Za přírodní park na Špici“.
Návrh odpovědi:
Vzhledem k tomu, že Vaše opakovaná stížnost neobsahuje nové skutečnosti a s odkazem na
dopis ze dne 28. 7. 2021, vzala Rada městského obvodu Pardubice I Vaši stížnost na vědomí.

6.
Projednání nákupu kamer – ulice Jungmannova – Palackého
Usnesení č. 689

69/02/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
a) s o u h l a s í
s nákupem a instalací digitální kamery na dům Palackého č. p. 2546 a 2549
b) u k l á d á
předložit záměr Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice I ke schválení zařazení
do rozpočtu městského obvodu.
Zodpovídá: místostarosta
Termín: ZMO 16. března 2022

7.
Schválení programu 18. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I dne 16. 3. 2022
Usnesení č. 690

69/02/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada MO Pardubice I
schvaluje
program na 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I dne 16. 3. 2022:
1. Prezentace PD „Soubor polyfunkčních staveb v areálu Winternitzových automatických
mlýnů“
2. Zpráva o činnosti Rady MOI
3. Program pro poskytování dotací na podporu úpravy vnitrobloků pro období květen 2022 –
prosinec 2022
4. Návrh 1. změny rozpočtu na rok 2022
5. Kontrolní zpráva č. 15 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I
6. Diskuse
Informativní zpráva – Zpráva o činnosti JSDH MO Pardubice I za rok 2021

8.
Zrušení pokynu starostky č. 20210426005 – zákaz skartace
Usnesení č. 691

69/02/22

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
ruší
pokyn starostky č. 20210426005, kterým vyslovila zákaz skartace dokumentů označených
znakem S a V.
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9.
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VŘ č. 1/2022 –
„Rámcová smlouva – kácení a řez dřevin“
Usnesení č. 692

69/02/22

(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 tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy SAMMIS
s.r.o.; Pardubice, Generála Svobody 339; IČ: 05472806, a na druhém místě se umístila
nabídka firmy ARBO-Linné s.r.o.; Hořice, Havlíčkova 396; IČ: 26021854
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 nejvhodnější.

10.
Výběrové řízení č. VŘ 2/2022 „Seč travnatých veřejných ploch 2022“
Usnesení č. 693

69/02/22

(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 2/2022 „Seč travnatých veřejných
ploch 2022“, 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
2/2022 „Seč travnatých veřejných ploch 2022“, dle směrnice č. 12 Zadávací řád
veřejných zakázek malého rozsahu:
1. Služby města Pardubic a.s., Pardubice, Hůrka 1803, IČ: 25262572
2. Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., Sečská 809, Chrudim, IČ: 25292081
3. Bc. Zdeněk Kratochvíl, K Olšině 99, Pardubice, IČ: 75996791
4. Kolínská lesní společnost, s.r.o., Hradišťko, Pobřežní 151, IČ: 261 68 693
5. Certus spedition s.r.o., Dolní Roveň 325, IČ: 648271784
6. DAPHNE - Institut aplikované ekologie, z.s., Žumberk 71, IČ: 02716011
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. 2/2022:
- Mgr. Ondřeje Šebka
- Romana Harmata
- Mgr. Vladimíra Martince
b) náhradníky: Mgr. Marii Hubálkovou, Petra Janatu, Mgr. Michala Drenka
c) zapisovatele: Ing. Gabrielu Křížkovou
6) u k l á d á
svolat hodnotící komisi na pondělí 14. března 2022 ve 14:00 hodin.
Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková
Termín: 4. 3. 2022
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