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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

Zápis 
 

z  60.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se  konalo ve středu dne   

31.1.2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti  ÚMO Pardubice IV 

 

Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, paní Jitka Severinová, pan František Hlubocký, Ing. Ondřej 

Pištora,  

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. Čerpání rozpočtu MO Pardubice IV k 31.12. 2017 

 

3. Odpisový plán na rok 2018 

 

4. Nová zřizovací listina knihoven  

5. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Pletí 

souvislých keřových výsadeb, živých plotů a záhonů s trvalkami, tvarování živých 

plotů na území Městského obvodu Pardubice IV.“ 

6. Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 2017/413 akce Celoroční základní údržba zeleně v 

parku “ Vinice “, v Pardubičkách,  podél toku Chrudimky 

7. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Opravy 

chodníků  MO Pardubice IV - 2018“ 

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

rozsahu: „Opravy chodníků  MO Pardubice IV - 2018“ 

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

rozsahu: „Oprava místní komunikace Východní v Pardubičkách“ 

10. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Oprava místní 

komunikace Východní v Pardubičkách“ 

11. Uzavření smlouvy o poskytování služby č. 03149 Vymezení přesných podmínek pro 

poskytování služby „rozúčtování“ nákladů dle odečtů indikátorů topných nákladů v 
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objektu Městského obvodu Pardubice IV,  Ostřešanská čp. 238 v Nemošicích pro 

kalendářní rok 2018 

12. Pohledávky za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 

13. Pozemky 

 

14. Různé 

 

 

k bodu 1 

 

 rekonstrukce mostů  v Mněticích 

 okružní křižovatka v Černé za Bory 

 stezka pro cyklisty  Pardubičky  - Černá za Bory  

 

 

 

k bodu 2 

 

Usnesení č. 625/60 - I/2018  (4 pro ) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 

k 31.12. 2017 a bere ji na vědomí. 

 

 

k bodu 3 

 

Usnesení č. 626/60 - I/2018  (4 pro ) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle přílohy 

k důvodové zprávě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

    

 

k bodu 4 

Usnesení č. 627/60 - I/2018  (4 pro ) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala  předloženou důvodovou zprávu o nové 

Zřizovací listině knihoven a ukládá materiál předložit Zastupitelstvu Městského obvodu 

Pardubice IV na vědomí. 

 

 

k bodu 5 

 

Usnesení č. 628/60 - I/2018  (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 „Pletí souvislých keřových výsadeb, živých plotů a záhonů 

s trvalkami, tvarování živých plotů na území Městského obvodu Pardubice IV.“ 
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k bodu 6 

Usnesení č. 629/60 - I/2018  (4 pro ) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/413  

akce: Celoroční základní údržba zeleně v parku “Vinice“, v Pardubičkách, podél toku 

Chrudimky. 

 

 

k bodu 7 

Usnesení č. 630/60 - I/2018  (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 „Opravy chodníků MO Pardubice IV - 2018“. 
  

 

 

 

k bodu 8 

Usnesení č. 631/60 - I/2018  (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 

„Opravy chodníků MO Pardubice IV - 2018“. 

 

 

 

k bodu 9 

Usnesení č. 632/60 - I/2018  (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 

„Oprava místní komunikace Východní v Pardubičkách“. 

 

 

 

k bodu 10 

Usnesení č. 633/60 - I/2018  (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 „Oprava místní komunikace Východní v Pardubičkách“. 
  

 

 

k bodu 11 

Usnesení č. 634/60 - I/2018  (4 pro ) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služby 

„rozúčtování“  č. 03149, zhotovitel Byttherm spol. s r.o., Jičínská 91, Trutnov, PSČ 541 01, 

na rozúčtování nákladů dle odečtů indikátorů topných nákladů v objektu Městského obvodu 

Pardubice IV,  Ostřešanská čp. 238 v Nemošicích pro kalendářní rok 2018, dle předloženého 

návrhu, který je přílohou této zprávy. 
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k bodu 12 

Usnesení č. 635/60 - I/2018  (4 pro ) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou  zprávou o pohledávkách 

za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů v roce 2017 a ukládá předložit tuto zprávu zastupitelstvu. 

  
 

k bodu 13 

 

Nebyly předloženy žádné pozemky k vyjádření 

 

 

k bodu 14 

14/1 

Usnesení č. 636/60 - I/2018  (4 pro ) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV  neschvaluje převzetí  části pozemku p. p. č. 217/9 

v k.ú. Pardubičky užívaného na základě nájemní smlouvy NS_1591/MO4 z 11. prosince 

2015. Tento pozemek nebyl předán do údržby MO Pardubice IV ani před uzavřením nájemní 

smlouvy, není důvod přebírat v tomto stavu k údržbě po jejím ukončení. 

 

14/2 

Usnesení č. 637/60 - I/2018  (4 pro ) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila se zněním  návrhu  Obecně závazné 

vyhlášky , kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů zřízených městem. 

Rada s návrhem souhlasí a nemá připomínky. 

 

14/3 

Usnesení č. 638/60 - I/2018  (4 pro ) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila se změnou termínů konání zasedání rady 

a zastupitelstva a ukládá nové termíny na rok 2018 předložit zastupitelstvu ke schválení. 

 

 

 

 

 

                                                                                Ing. Petr Heřmanský                                                                                                 

                                                                                            starosta 

 

 

 

 

     

Ověřitel:                                                                   František Hlubocký 

 

 

    

                                     

V Pardubicích  1.2.2018 

zpracoval : Ing. Jana Růžičková  


