
Zápis 

 
z 57. mimořádného jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo  

dne 15.7. 2022 v 10:00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV v Pardubičkách 

 

 

Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, František Hlubocký, Mgr. Filip Petr,  

Omluven: Ing. Leoš Příhoda 

Ověřovatel zápisu: František Hlubocký 

 

Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV       

 

 

Program: 

 
1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Schválení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Staročernsko-

točna. Zřízení zastávky MHD“. 

3. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu: „Staročernsko-točna. Zřízení zastávky MHD“. 

4. Schválení členů a náhradníka komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek podaných 

formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Staročernsko-točna. Zřízení 

zastávky MHD“. 

5. Schválení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Mnětice. 

Oprava zpevněných ploch“. 

6. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu: „Mnětice. Oprava zpevněných ploch“. 

7. Schválení členů a náhradníka komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek podaných 

formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Mnětice. Oprava zpevněných 

ploch“.  

8. Schválení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Pardubičky, 

rekonstrukce víceúčelového hřiště, ul. Drozdická, Pardubice“. 

9. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu: „Pardubičky, rekonstrukce víceúčelového hřiště, ul. Drozdická, Pardubice“. 

10. Schválení členů a náhradníka komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek podaných 

formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Pardubičky, rekonstrukce 

víceúčelového hřiště, ul. Drozdická, Pardubice“. 

11. Schválení Obchodní smlouvy-Edenred Card 

12. Různé  

 

 



k bodu 1 

 

Bez příspěvku.  

k bodu 2 

Usnesení č. 621/57 -VII/2022 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje výzvu k podání nabídky veřejné zakázky 

malého rozsahu: „Staročernsko-točna. Zřízení zastávky MHD“. 

 

k bodu 3 

 

Usnesení č. 622/57 -VII/2022 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky 

veřejné zakázky malého rozsahu „Staročernsko-točna. Zřízení zastávky MHD“. 

 

 

k bodu 4 

 

Usnesení č. 623/57 -VII/2022 (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje členy a náhradníka komise pro otevírání 

obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Staročernsko-točna. Zřízení 

zastávky MHD“. 

 

k bodu 5 

 

Usnesení č. 624/57 -VII/2022 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje výzvu k podání nabídky veřejné zakázky 

malého rozsahu: „Mnětice. Oprava zpevněných ploch“. 

 

 

k bodu 6 

 

Usnesení č. 625/57 -VII/2022 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky 

veřejné zakázky malého rozsahu „Mnětice. Oprava zpevněných ploch“. 

 

k bodu 7 

 

Usnesení č. 626/57 -VII/2022 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje členy a náhradníka komise pro otevírání 

obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Mnětice. Oprava zpevněných 

ploch.“. 

 

 

k bodu 8 

Usnesení č. 627/57 -VII/2022 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje výzvu k podání nabídky veřejné zakázky 

malého rozsahu: „Pardubičky, rekonstrukce víceúčelového hřiště, ul. Drozdická, Pardubice“. 

 



k bodu 9 

 

Usnesení č. 628/57 -VII/2022 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky 

veřejné zakázky malého rozsahu „Pardubičky, rekonstrukce víceúčelového hřiště, ul. 

Drozdická, Pardubice“. 

 

 

k bodu 10 

 

Usnesení č. 629/57 -VII/2022 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje členy a náhradníka komise pro otevírání 

obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Pardubičky, rekonstrukce 

víceúčelového hřiště, ul. Drozdická, Pardubice“. 

 

 

k bodu 11 

 

Usnesení č. 630/57 -VII/2022 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření Obchodní smlouvy – Edenred Card 

se Statutárním městem Pardubice – městský obvod Pardubice IV, která je přílohou této zprávy.  

 

Z: Mgr. N. Peterová 

T: 31.10.2022 

k bodu 12 

Různé 

 

Ing. P. Heřmanský, starosta MO Pardubice IV, informoval členy rady o své dovolené ve 

dnech od 4. 8. 2022 do 12. 8. 2022. V této době ho bude zastupovat místostarosta, pan Jan 

Procházka.  

 

Členové rady se dohodli na mimořádném jednání rady a to dne 15. 8. 2022 v 10.00 hod.  

 

Jan Procházka, místostarosta MO Pardubice IV, požádal o součinnost úředníků ÚMO Pardubice 

IV při zjišťování možného řešení situace v Drozdicích ve věci pořízení radaru a zajištění 

dopravní bezpečnosti nejen tam, ale i v ostatních místních částech v MO Pardubice IV. 

 

 

Jednání skončeno: 10.30 hod 

 

Ing. Petr Heřmanský  

starosta MO Pardubice IV 

 

ověřovatel:     František Hlubocký 

                   dne: 18.7.2022 

V Pardubicích dne 15.7. 2022 

Zpracovala: Mgr. N. Peterová, tajemnice úřadu 


