
 
7555555555Městský obvod – statutární město Pardubice  

Městský obvod Pardubice V 
 

 

 
 

 

Usnesení 
 

 

z 54. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 30. března 2022 od 16.00 hod.  

v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V  

 

 

 

Přítomni:  Jiří Rejda, DiS., Evžen Erban, Bc. Jan Nadrchal.  

 

Omluven:  Ing. Jiří Janoš, Ing. Milan Randák. 

 

 

Program: 

I. Zahájení jednání 

II. Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále 

III. Projednání schválených materiálů  

 

 

I. 

Zahájení jednání 

 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Bc. Jan Nadrchal a Evžen Erban. 

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byl jmenován Mgr. Jiří Šmaha. 

 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

 

1. Rozhodnutí zadavatele – uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vydávání 

informačních novin „Pardubická Pětka“ 

2. Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého 

rozsahu: „Stavební úpravy – oprava povrchu chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice“ 

3. Souhlas s umístěním předzahrádky před provozovnou cukrárna Libuše, nám. Dukelských 

hrdinů 2235, Pardubice 

4. Rozhodnutí zadavatele – „Seč trávníků na území MO Pardubice V pro rok 2022 – blok 

Dukla západní, Višňovka severní a jižní část“ 

5. Rozhodnutí zadavatele – „Údržba zeleně – zálivka na území MO Pardubice V - 2022“ 



6. Rozhodnutí zadavatele – „Pletí výsadeb na území MO Pardubice V pro rok 2022“ 

7. Rozhodnutí zadavatele – „Stříhání živých plotů na území MO Pardubice V - 2022“ 

8. Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 
9. Dotace 
10. Směrnice pro přebírání, evidenci, vydávání a další nakládání s nálezy 

11. Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko 

RMO Pardubice V 
12. Rozhodnutí zadavatele – „Seč trávníků na území MO Pardubice V pro rok 2022 – blok 

Dukla východní, Nové Jesenčany, Dražkovice a Dukla“  

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

 

1. 

Rozhodnutí zadavatele – uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vydávání 

informačních novin „Pardubická Pětka“ 

(usnesení č. 268/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze 

dne 1. 2. 2021 na vydávání informačních novin „Pardubická Pětka“ se zhotovitelem firmou 

ZeHa studio s.r.o., Lidmily Malé 821, Pardubice, IČ: 02878682 a zvýšením ceny z 33.360,- 

Kč bez DPH na 34.400,- Kč bez DPH od čísla 1/2022 z důvodu zvýšení energie. 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého 

rozsahu: „Stavební úpravy – oprava povrchu chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice“ 

(usnesení č. 269/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Stavební 

úpravy – oprava povrchu chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice“ se zhotovitelem firmou 

MIROS Pardubice a.s., Hradecká 545, Pardubice, IČ 275 23 934, a to za nabídkovou cenu 

4.062.203,87 Kč vč. DPH. 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Souhlas s umístěním předzahrádky před provozovnou cukrárna Libuše,  

nám. Dukelských hrdinů 2235, Pardubice 

(usnesení č. 270/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s umístěním předzahrádky před provozovnu – 

cukrárna Libuše, nám. Dukelských hrdinů 2235, Pardubice o celkové ploše 12 m2, od 1. 4. 

2022 do 30. 10. 2022, od 9.00 hod. do 18.00 hod., žadatel: Mgr. Martin Odstrčil, Dřenice 58, 

Chrudim, IČ 44434898. 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Rozhodnutí zadavatele – „Seč trávníků na území MO Pardubice V pro rok 2022 –  

blok Dukla západní, Višňovka severní a jižní část“ 

(usnesení č. 271/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Seč 

trávníků na území MO Pardubice V pro rok 2022“ se zhotovitelem  David Hurt, Jiránkova 



2294, Pardubice, IČ 69126216 za nabídkovou cenu za dílo 1.286.242,10 Kč vč. DPH (blok 

Dukla – západní část, Višňovka severní a jižní část). 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Rozhodnutí zadavatele – „Údržba zeleně – zálivka na území MO Pardubice V - 2022“ 

(usnesení č. 272/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Údržba 

zeleně – zálivka na území MO Pardubice V - 2022“ se zhotovitelem  David Hurt, Jiránkova 

2294, Pardubice, IČ 69126216 za nabídkovou cenu za dílo 726,- Kč/hod. vč. DPH. 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

6. 

Rozhodnutí zadavatele – „Pletí výsadeb na území MO Pardubice V pro rok 2022“ 

(usnesení č. 273/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Pletí 

výsadeb na území MO Pardubice V pro rok 2022“ se zhotovitelem  Kateřina Hurtová, 

Jiránkova 2294, Pardubice, IČ 01533401 za nabídkovou cenu za dílo 621.264,- Kč vč. DPH. 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

7. 

Rozhodnutí zadavatele – „Stříhání živých plotů na území MO Pardubice V - 2022“ 

(usnesení č. 274/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Stříhání 

živých plotů na území MO Pardubice V - 2022“ se zhotovitelem  Kateřina Hurtová, Jiránkova 

2294, Pardubice, IČ 01533401 za nabídkovou cenu za dílo 320.000,- Kč vč. DPH. 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

8. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 275/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s odkoupením pozemků označených jako p. p. 

č. 4091/11 o výměře 11 m2, p. p. č. 4091/12 o výměře 11 m2, p. p. č. 4091/13 o výměře 11 m2, 

p. p. č. 4091/14 o výměře 11 m2, p. p. č. 4091/15 o výměře 11 m2, p. p. č. 4091/16 o výměře 

11 m2, p. p. č. 4091/74 o výměře 13 m2, p. p. č. 4091/75 o výměře 12 m2, p. p. č. 4091/76 o 

výměře 12 m2, p. p. č. 4091/77 o výměře 13 m2 a spoluvlastnický podíl ve výši id. 10/648 

vzhledem k celku pozemku označeném jako p. p. č. 4091/1 o celkové výměře 5.396 m2, vše 

v k. ú. Pardubice včetně vybudovaných parkovacích stání a přístupové komunikace, za kupní 

cenu ve výši 2.599.000,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice od navrhovatele: 

Luxury Home – ALFA s.r.o., IČO 05126576, Tepelská 137/3, Úšovice, Mariánské Lázně, 

odůvodnění: prodej pozemků představujících 10 parkovacích stání u projektu „Na 

Spravedlnosti Pardubice“ do vlastnictví města pro možnost veřejného užívání. Součástí 

prodeje (v rámci navrhované ceny) by byl i podíl 10/648 na pozemku 4091/1 – ostatní plocha 

o výměře 5396 m2, který tvoří společnou přístupovou komunikaci pro celý projekt. 

Pro 0, zdržel se 0, proti 3 

 

9. 

Dotace 

(usnesení č. 276/2022 R) 



Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro 

poskytování dotací dle Směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022: 

1. ve výši 7.000,- Kč na akci „Pardubický atletický mítink 2022“ dne 14. 6. 2022, žadatel: 

Hvězda Pardubice z. s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ: 26650193, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 7.000,- Kč z položky příspěvky 

v kapitole 33 na novou položku „dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink 

2022“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 

18), 

2. ve výši 7.000,- Kč na akci „Dětský den s atletikou a Desítka Hvězdy Pardubice + Lidový 

běh a Běh pro rodiče a děti“ dne 8. 5. 2022, žadatel: Hvězda Pardubice z. s., Čs. armády 

2515, Pardubice, IČ: 26650193, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, 

která je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové opatření, spočívající 

v přesunu 7.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace 

Hvězda Pardubice – Dětský den s atletikou, Desítka Hvězdy, Lidový běh a Běh pro 

rodiče a děti“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 19), 

3. ve výši 7.000,- Kč na akci „Velká cena Pardubic v atletice vozíčkářů (25. ročník)“ dne 1. 

5. 2022, žadatel:  Atletika Bez Bariér Pardubice, z. s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 

05567394, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2022, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 7.000,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena 

Pardubic v atletice vozíčkářů“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření 

vedené pod pořadovým č. 20), 

4. ve výši 7.000,- Kč na akci „Školní atletický parapohár (12 ročník)“ dne 9. 6. 2022, 

žadatel:  Atletika Bez Bariér Pardubice, z. s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 05567394, 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 

28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2022, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 7.000,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický 

parapohár“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 21), 

5. ve výši 10.000,- Kč na akci „Podpora handicapované mládeže 2022“ v období leden – 

prosinec 2022, s tím, že dotace bude použita pouze na nákup sportovního vybavení a že 

splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2022, žadatel:  Atletika Bez Bariér 

Pardubice, z. s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 05567394, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z rezervy rady v kapitole 98 na novou 

položku „dotace Atletika Bez Bariér – podpora handicapované mládeže“ v běžných 

výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 22), 

6. ve výši 9.000,- Kč na akci „Rozloučení s předškoláky“ dne 21. 6. 2022, žadatel: Mateřská 

škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115, Pardubice, IČ 64243095, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 9.000,- Kč z položky příspěvky 



v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Benešovo nám. – Rozloučení s předškoláky“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 23), 

7. ve výši 1.000,- Kč na akci „Škola v přírodě“ ve dnech 13. – 17. 6. 2022, s tím, že dotace 

bude použita pouze na nákup materiálu a že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 

17. 6. 2022, žadatel: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115, Pardubice, IČ 

64243095, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2022, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 1.000,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Benešovo nám. – Škola v přírodě“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 24), 

8. ve výši 9.000,- Kč na akci „Slavnost k 60. výročí založení mateřské školy“ dne 

24.5.2022, žadatel: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115, Pardubice, IČ 

64243095, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2022, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 9.000,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Benešovo nám. – Slavnost k 60. 

výročí založení mateřské školy“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření 

vedené pod pořadovým č. 25), 

9. ve výši 9.900,- Kč na akci „Výukové programy ke Dni Země v Ekocentru Oucmanice“ 

dne 1. 6. 20222, žadatel: Základní škola a mateřská škola Pardubice, Artura Krause 2344, 

Pardubice, IČ 60159138, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je 

přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO 

Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 6.900,- Kč 

z položky příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace ZŠ a MŠ A. Krause – 

výukové programy“ v běžných výdajích v kapitole 33, a související rozpočtové opatření, 

spočívající v přesunu 3.000,- Kč z rezervy rady v kapitole 98 na položku „dotace ZŠ a 

MŠ A. Krause – výukové programy“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtová 

opatření vedená pod pořadovým č. 26 a 27),  

10. ve výši 7.000,- Kč na akci „Semifinále sportovních her mateřských škol“ dne 18. 5. 2022, 

žadatel: DDM ALFA Pardubice, Družby 334, Pardubice, odloučené pracoviště DELTA, 

IČ 48161233, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2022, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 7.000,- Kč z rezervy 

starosty v kapitole 98 na novou položku „dotace DDM Alfa – Semifinále sportovních her 

MŠ“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 

28), 

11. ve výši 8.000,- Kč na akci „Přírodovědná poznávací soutěž“ ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2022, 

s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 2. 6. 2022, žadatel: DDM ALFA 

Pardubice, Družby 334, Pardubice, odloučené pracoviště DELTA, IČ 48161233, a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 

28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2022, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 8.000,- Kč z rezervy 

starosty v kapitole 98 na novou položku „dotace DDM Alfa – Přírodovědná poznávací 

soutěž“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 

29), 

12. ve výši 5.000,- Kč na akci „Krajské finále sportovních her mateřských škol“ dne 7. 6. 

2022, žadatel: DDM ALFA Pardubice, Družby 334, Pardubice, odloučené pracoviště 

DELTA, IČ 48161233, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je 

přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO 

Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč 



z položky příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace DDM Alfa – Krajské finále 

sportovních her MŠ“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 30), 

13. ve výši 5.000,- Kč na akci „Dětský den“ dne 1. 6. 2022, žadatel: Základní škola 

Pardubice, Benešovo náměstí 590, Pardubice, IČ 60158999 a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace ZŠ Benešovo nám. – Dětský den“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 31), 

14. ve výši 5.000,- Kč na akci „Den Země“ dne 22. 4. 2022, žadatel: Základní škola 

Pardubice, Benešovo náměstí 590, Pardubice, IČ 60158999 a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace ZŠ Benešovo nám. – Den Země“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 32), 

15. ve výši 10.000,- Kč na „Víkendové akce pro rodiče s dětmi v Pohádkové zahradě“ 

v období 1. 3. 2022 – 30. 6. 2022, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 

30. 6. 2022, žadatel: Šumák z. s., Blato 72, Mikulovice, IČ 27057968, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z rezervy místostarosty 

v kapitole 98 na novou položku „dotace Šumák – víkendové akce“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 33),  

16. ve výši 5.965,- Kč na akci „Měsíc knihy“ ve dnech 1. 5. – 31. 5. 2022, s tím, že splnění 

účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 5. 2022, žadatel: SKP-CENTRUM o. p. s., 

Jungmannova 2550, Pardubice, IČ 27534804 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.965,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace SKP-CENTRUM – Měsíc knihy“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 34), 

17. ve výši 10.000,- Kč na akci „Dětský den se sportovními soutěžemi, dětskými atrakcemi, 

malováním apod.“ dne 28. 5. 2022, žadatel: Sportovní klub Dražkovice, Dražkovice 235, 

Pardubice, IČ 46494910, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je 

přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO 

Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- 

Kč z rezervy starosty v kapitole 98 na novou položku „dotace SK Dražkovice – Dětský 

den“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 

35). 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

10. 

Směrnice pro přebírání, evidenci, vydávání a další nakládání s nálezy 

(usnesení č. 277/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje Směrnici pro přebírání, evidenci, vydávání a 

další nakládání s nálezy. 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 



11. 

Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V –  

stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 278/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem pronajmout nebytový prostor 

nacházející se v přízemí budovy č. p. 311 v ul. V Ráji v Pardubicích, která je součástí 

pozemku označeném jako st. p. č. 5386, k. ú. Pardubice, o celkové výměře 215,7 m2, žadatel: 

Integrační sportovní klub IFC z. s., IČ 142 65 443, V Ráji 311, Pardubice, účel nájmu – 

fitness centrum. 
Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

12. 

Rozhodnutí zadavatele – „Seč trávníků na území MO Pardubice V pro rok 2022 – blok 

Dukla východní, Nové Jesenčany, Dražkovice a Dukla“ 

(usnesení č. 279/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Seč 

trávníků na území MO Pardubice V pro rok 2022 – blok Dukla východní, Nové Jesenčany, 

Dražkovice a Dukla“ se zhotovitelem  David Hurt, Jiránkova 2294, Pardubice, IČ 69126216 

za nabídkovou cenu za dílo 1.080.167,- Kč vč. DPH. 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

 

Diskuse 

Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato. 

 

Jednání RMO Pardubice V skončilo v 16.45 hod. 

 

 

 

Pardubice 30. 3. 2022 

 

 

Ověřitelé:    ….………..………….                 …………………………   

                               Bc. Jan Nadrchal                   Evžen Erban  

                      

 

 

              ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


