
Zápis z 10. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV strana 1 (celkem 3) 
 

 

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

 

Zápis 
z 10.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí  

dne 27.5. 2019 v 16:00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

 
 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, paní Jitka Severinová, Ing. Leoš Příhoda 
Omluven: Mgr. Filip Petr 
Ověřovatel zápisu: Jitka Severinová 
 
Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV 
                      

 
Program: 
 
1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
podaných formou obálkové veřejné zakázky malého rozsahu: „Pardubice ul. 
Průmyslová. Rekonstrukce chodníku od ul. Komenského“ 

3. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu: „Pardubice ul. Průmyslová. Rekonstrukce chodníku od ul. Komenského“ 

4. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Pardubice – 
Černá za Bory. Regenerace panelového sídliště – III. etapa. Úprava veřejných ploch - 
chodník“ 

5. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu: „Pardubice – Černá za Bory. Regenerace panelového sídliště – III. etapa. 
Úprava veřejných ploch - chodník“ 

6. Návrh dotací z dotačního programu „Volný čas a kulturní vyžití“ z rozpočtu Městského 
obvodu Pardubice IV na rok 2019 

7. Návrh dotací z dotačního programu „Sport“ z rozpočtu Městského obvodu Pardubice 
IV na rok 2019 

8. Čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV k 30.4. 2019 
9. Různé  
                            

 

k bodu 1 
 

• Inventura hospodaření za rok 2018 

• Ukončení výstavby okružní křižovatky ulic Kyjevská a Průmyslová v Pardubičkách 

• Rekonstrukce komunikace v ulici Sadová - Nemošice 
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k bodu 2 
 
Usnesení č. 91/10 - V/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu „Pardubice ul. Průmyslová. Rekonstrukce chodníku od ul. 
Komenského“. 
  
 

k bodu 3 
 
Usnesení č.92/10 - V/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy, okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu 
„Pardubice ul. Průmyslová. Rekonstrukce chodníku od ul. Komenského“. 
 

 

k bodu 4 
 
Usnesení č.93/10 - V/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu „Pardubice – Černá za Bory. Regenerace panelového sídliště – III. 
etapa. Úprava veřejných ploch - chodník“. 
  
 

 
k bodu 5 

 
Usnesení č.94/10 - V/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy, okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu 
„Pardubice – Černá za Bory. Regenerace panelového sídliště – III. etapa. Úprava veřejných 
ploch - chodník“. 

 

k bodu 6 
 
Usnesení č.95/10 - V/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu 
„Volný čas a kulturní vyžití“ dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení a kterou schválila 
Školská, kulturní a sportovní komise Městského obvodu Pardubice IV. Dále ukládá zapracovat 
schválené dotace v rámci rozpočtového opatření do rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2019. 
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k bodu 7 
 
 
Usnesení č.96/10 - V/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu 
„Sport“ dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení a kterou schválila Školská, kulturní  
a sportovní komise Městského obvodu Pardubice IV. Dále ukládá zapracovat schválené dotace 
v rámci rozpočtového opatření do rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2019. 
 

 
 

k bodu 8 
Usnesení č.97/10 - V/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 
k 30.4. 2019 a bere ji na vědomí. 
 
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
    
 
ověřovatel:                                                  Jitka Severinová   

                                       dne: 30.5. 2019  
      
               
 
      
 
 
 
 
                                                                
V Pardubicích 28.5. 2019 
zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 

 


