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

Přehlede usnesení
ze 72. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,
která se konala dne 2. 5. 2022 od 15:00 h v kanceláři místostarosty
Přítomni:

Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík
Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů)
Omluveni: Mgr. Marie Hubálková
I.

Program 72. schůze Rady městského obvodu Pardubice I
Návrh novelizace Nařízení města Pardubic č. 1/2003, o tržním řádu
Vyjádření k žádosti o bezplatné připojení k elektrické energii v parku Na Špici
Nominace zástupce do pracovní skupiny
Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace – městského obvodu
Pardubice I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích – umístění prodejního
zařízení
5. Vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby „I/36 Pardubice křižovatka
U Marka, OŽK“
6. Svěření pravomocí rady k vydávání předchozího souhlasu vlastníka pozemních
komunikací dle zákona o pozemních komunikacích
7. Schválení provozních a návštěvních řádů v parku „Na Špici“ vč. ceníku
8. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VŘ č. 4/2022 „Ošetření
dřevin“
9. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VŘ č. 5/2022 „Rámcová
smlouva – opravy komunikací (asfaltové povrchy)“
10. Výběrové řízení č. VŘ 7/2022 „Údržba živých plotů – tvarovací řez“
11. Diskuse
1.
2.
3.
4.

Program 72. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

Usnesení č. 721
56/07/21
(pro 3, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s účastí Ivany Dolečkové na schůzi Rady městského obvodu Pardubice I.

1.
Návrh novelizace Nařízení města Pardubic č. 1/2003, o tržním řádu
Usnesení č. 722

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

72/05/22

Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s návrhem novelizace Nařízení města Pardubic č. 1/2003, o tržním řádu ve znění pozdějších
změn, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
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2.
Vyjádření k žádosti o bezplatné připojení k elektrické energii v parku Na Špici
Usnesení č. 723

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

72/05/22

Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s bezplatným připojením k elektrické energii v parku Na Špici za účelem ozvučení akce
„Setkání běžců Mírového běhu“ se zástupci města a dětmi ze základních škol, které se
uskuteční dne 19. května 2022 v parku Na Špici od 11:15 do 12:15 h. Pořadatelem je Peace
Run International z. s., se sídlem Londýnská 217/33, 120 00 Praha, IČ 70806039.

3.
Nominace zástupce do pracovní skupiny
Usnesení č. 724

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

72/05/22

Rada městského obvodu Pardubice I
jmenuje
do „Pracovní skupiny Zásad pro spolupráci s investory“ Ivanu Dolečkovou.

4.
Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace – městského obvodu
Pardubice I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích – umístění
prodejního zařízení
Usnesení č. 725

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

72/05/22

Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích s umístěním
prodejního zařízení před vlastní provozovnou – el. gril, chladící zařízení a výdejní stolek, zábor
do 5 m2, v termínu do 29. října 2022, pravidelně vždy v sobotu od 17.00 hod na místní
komunikaci – na chodníku před čp. 4 na Pernštýnském náměstí. Žadatelem je společnost
ŠNYT s.r.o. se sídlem Ke Koupališti 57, 530 09 Pardubice, IČ: 03638952, zastoupená
Adamem Vojtkem.

5.
Vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby „I/36 Pardubice
křižovatka U Marka, OŽK“
Usnesení č. 726

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

72/05/22

Rada městského obvodu Pardubice I
nemá připomínek
k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby „I/36 Pardubice křižovatka U Marka, OŽK“.
Žadatelem a zhotovitelem projektové dokumentace je společnost PRODIN a. s, se sídlem
K Vápence 2745, 530 02 Pardubice a investorem je ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa
Pardubice, se sídlem Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice za splnění následujících podmínek:
1.
Po celou dobu stavby budou sousední komunikace udržovány ve sjízdném stavu.
2.
Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do sousedních nemovitostí.
3.
Sousední pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu včetně ploch
poškozených případnými pojezdy mechanizace, včetně místních komunikací.
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4.
5.
6.

7.

V případě provádění prací jiným investorem majícím vliv na výše uvedenou stavbu
budou práce těchto investorů časově vzájemně koordinovány.
Na staveništi bude udržován pořádek.
Po dokončení stavebních prací budou pozemky ve vlastnictví Statutárního města
Pardubice protokolárně předány Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru správy
majetku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne skončení stavebních prací.
Před zahájením stavby informujte MOI Petra Janatu o termínu realizace stavby
z důvodu případné koordinace (využití přechodné úpravy provozu) k zajištění oprav
živičného krytu vozovky na místních komunikacích v místě stavby

6.
Svěření pravomocí rady k vydávání předchozího souhlasu vlastníka pozemních
komunikací dle zákona o pozemních komunikacích
Usnesení č. 727

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

72/05/22

Rada MO Pardubice I
ruší
usnesení č. 19 (2/12/18) ze dne 10. 12. 2018:
Rada MO Pardubice I
1. p r o j e d n a l a
předložený návrh na svěření pravomocí rady při rozhodování o záležitostech samostatné
působnosti obce v případech zvláštního užívání místních komunikací v souladu se
zákonem o pozemních komunikacích
2. s v ě ř u j e
starostce Bc. Aleně Stehnové výše uvedenou rozhodovací pravomoc v termínu od 10. 12.
2018 po dobu výkonu funkce starostky.
Usnesení č. 728

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

72/05/22

Rada MO Pardubice I
svěřuje
místostarostovi Mgr. Ondřeji Šebkovi rozhodovací pravomoc – výkon vlastnických práv –
vydávání předchozího souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace dle § 25 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a dle Přílohy č. 1 odst. 6 písm. h)
Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubic č. 12/2016, kterou se vydává Statut
města Pardubic v termínu od 3. 5. 2022 po dobu výkonu funkce zastupujícího starosty
městského obvodu Pardubice I kromě souhlasů týkajících se § 25
- písm. c) body:
1. zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným
způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci (dále jen „reklamní zařízení“),
5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných
zařízení,
- písm. e) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí,
jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,

7.
Schválení provozních a návštěvních řádů v parku „Na Špici“ vč. ceníku
Přijatá usnesení zůstávají v platnosti.
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8.
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VŘ č. 4/2022
„Ošetření dřevin“
Usnesení č. 729

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

72/05/22

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 v platném
znění) ve věci zakázky č. 4/2022: „Ošetření dřevin“, zadané formou výzvy k podání
cenové nabídky a na základě záznamu o posouzení nabídek tak, že nejvhodnější
nabídkou je nabídka firmy ARBO-Linné, s.r.o., IČ 26021854, s nabídkovou cenou ve
výši Kč 538.197,- bez DPH, a na druhém místě se umístila nabídka firmy Lesarb company
s.r.o., IČ: 04723805 s nabídkovou cenou Kč 682.700,- bez DPH
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, a to v souladu s ust. Zákona
č. 134/2016 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

9.
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VŘ č. 5/2022
„Rámcová smlouva – opravy komunikací (asfaltové povrchy)“
Usnesení č. 730

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

72/05/22

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 v platném
znění) ve věci zakázky č. 5/2022: „Rámcová smlouva – opravy komunikací (asfaltové
povrchy)“, zadané formou výzvy k podání cenové nabídky a na základě záznamu
o posouzení nabídek tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Chládek a Tintěra
Pardubice a. s., IČ 25253361,
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, a to v souladu s ust. Zákona
č. 134/2016 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

10.
Výběrové řízení č. VŘ 7/2022 „Údržba živých plotů – tvarovací řez“
Usnesení č. 731

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

72/05/22

Rada MO Pardubice I
1) s c h v a l u j e
výzvu k podání nabídky pro výběrové řízení č. VŘ 7/2022 „Údržba živých plotů –
tvarovací řez“, 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 7/2022 „Údržba živých plotů – tvarovací řez“, dle směrnice č. 12 Zadávací řád
veřejných zakázek malého rozsahu:
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1) ARBO-Linné, s.r.o., IČ: 26021854
2) František Remeš, IČ: 72955601
3) Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572
4) Miroslav Topič, IČ: 60160195; miroslavtopic@seznam.cz
5) Ing. Jan Novotný, IČ: 66813123; novotny.jan.iva@seznam.cz
4) s t a n o v u je
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. 7/2022:
- Mgr. Ondřeje Berana, Ph.D.
- Ing. Jiřího Lejhance
- Vladimíra Kapitolu
b) náhradníky: Petra Janatu, Ing. Dominika Bečku, PhDr. Jiřího Kotyka, Ph.D.
c) zapisovatele: Ing. Gabrielu Křížkovou
6) u k l á d á
svolat hodnotící komisi na pondělí 23. května 2022 ve 14:30 hodin.
Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková
Termín: 13. 5. 2022
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