


- u smlouvy na odvoz odpadu nebyly vzneseny připomínky. Hlasováno o návrhu :  
Usnesení č. 24 
Rada městského obvodu schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. O – MO II 01/2011 se Službami 
města Pardubic, a. s. (velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy). 
Výsledek hlasování:                                                                       pro 5  proti 0  zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
- u smlouvy na údržbu a opravy komunikací nebyly vzneseny připomínky. Hlasováno o návrhu : 
Usnesení č. 25 
Rada městského obvodu schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. K – MO II 01/2011 se Službami 
města Pardubice, a. s. (údržba a opravy komunikací). 
Výsledek hlasování :                                                                      pro 5   proti 0  zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
- u smlouvy na technickou pomoc v oblasti městské zeleně nebyly vzneseny připomínky.  
Hlasováno o návrhu : 
Usnesení č. 26 
Rada městského obvodu bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo na technickou pomoc v oblasti 
městské zeleně na rok 2011 se společností Zahradní architektura Pardubice, s. r. o. 
Výsledek hlasování :                                                                      pro 5  proti 0  zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
- u smlouvy na zajištění údržby sorbčních vpustí nebyly vzneseny připomínky. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 27 
Rada městského obvodu bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo se společností AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o. na údržbu sorbčních vpustí v roce 2011 s předpokládanou cenou 
115 200 ,- Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování :                                                                      pro 5   proti 0  zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
- smlouvy na úklid kontejnerových ohrádek nebyly vzneseny připomínky. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 28 
Rada městského obvodu  bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo s SKP- CENTRUM o.p.s. na 
úklid kontejnerových ohrádek na území městského obvodu Pardubice II v roce 2011 v ceně 
2600,- Kč za práce provedené v 1 týdnu. 
Výsledek hlasování :                                                                      pro 5  proti 0  zdržel se 0 
Usnesení bylo schváleno.                                                                           
 
3. Žádosti – nakládání s pozemky 
- Ing. Řezanina seznámil členy rady se žádostí, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu : 
Usnesení č. 29 
Rada městského obvodu souhlasí se žádostí společnosti STAVCONSULT PROJEKT a. s., aby se 
město vzdalo předkupního práva k části pozemku 3618/3 o výměře 42 m2 ve vlastnictví státu 
(místo budoucího napojení obytného souboru Nová Cihelna na Hradeckou). 
Výsledek hlasování :                                                                      pro 5  proti 0  zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
- Ing. Řezanina seznámil členy rady se žádostí a dokumentací k dostavbě areálu firmy 2VV na Fáblovce, 
projednáno bez připomínek.Hlasováno o návrhu : 
Usnesení č. 30 




















