
MĚSTSKÝ  OBVOD  PARDUBICE  I I 
Úřad městského obvodu Pardubice II 
Odbor vnitřních věcí 
  
 
                                                         

Z á p i s 
z 44. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 2. 7. 2013  
v 13:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
 

Přítomni:  Jiří Srbek, Milan Drahoš, MUDr. Miroslav Šimko 
                 Miroslava Boháčková, tajemník 
 
Omluveni: Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Jaroslav Vávra, 
 
Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program :  
1. Smlouvy 
2. Centrum Polabiny 4 - vyhodnocení 
 
 
1. Smlouvy 
Členové rady byli seznámeni s řešením ukončení smlouvy o dílo na seč trávníků v MO Pardubice II – 
blok Polabiny 2. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 474 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o dílo 
s Technickými službami Chrudim 2000 s.r.o. na akci „Seč trávníků v r. 2013-2014 v MO 
Pardubice II - blok Polabiny 2“, avšak až po dokončení a převzetí seče č. 3. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 3 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 475 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se Službami 
města Pardubic a.s. na akci „Seč trávníků v r. 2013-2014 v MO Pardubice II - blok Polabiny 2“ 
bez prvních dvou sečí v ceně 830 000,- Kč včetně DPH a ukládá na tento blok vypsat nové 
výběrové řízení. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 3 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Centrum Polabiny 4 – vyhodnocení 
Starosta seznámil členy rady s výsledkem výběrového řízení na investiční akci „Centrum Polabiny 4“. 
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 476 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, která 
je přílohou tohoto usnesení, a rozhodla podle ust. § 81 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, že nejvhodnější nabídku ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku 
„Centrum Polabiny 4“ podal uchazeč Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. s cenou 5 883 110,69 
Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 3 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 



 
Usnesení č. 477 
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Centrum Polabiny 4“ se 
společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. v ceně 5 883 110,69 Kč včetně DPH za 
předpokladu, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 3 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 13:50 hodin. 
 
 
 
………………………………….                                           …………………………………… 
                  místostarosta                                                                                         starosta                  


