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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

Zápis 
z  9.  jednání  Rady MO Pardubice IV, které se  konalo v pondělí  

dne  6.5. 2019 v 16:00 hod. v zasedací místnosti  ÚMO Pardubice IV 

 
 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, Mgr. Filip Petr, paní Jitka Severinová,  
                  Ing. Leoš Příhoda 
                  
Ověřovatel zápisu: Ing. Leoš Příhoda 
 
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 metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Pardubice ul. 

Zelená. Rekonstrukce chodníku od ul. Komenského po ul. Národních hrdinů “ 

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

rozsahu: „Pardubice ul. Zelená. Rekonstrukce chodníku od ul. Komenského po ul. 

Národních hrdinů“ 

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

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Nemošice. 

Výstavba chodníku spojující ulici Sportovní s ulicí Příčná“ 

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

rozsahu: „Nemošice. Výstavba chodníku spojující ulici Sportovní s ulicí Příčná“ 

6. Otevírání obálek „Prodej osobního automobilu“ – na stůl 

7. Pozemky 

8.  Různé  

                            

 
k bodu 1 

 
• Volby do EP 

• Jednání s ředitelem Služeb města Pardubic a.s. a jeho náměstků 

• Jednání s panem L.V. ve věci výstavby rodinných domů ve Staročernsku 
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k bodu 2 
 
Usnesení č. 82/9 - V/2019 (5 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. Zelená. Rekonstrukce chodníku od ul. Komenského po 
ul. Národních hrdinů“. 
  
 

k bodu 3 
 
Usnesení č.83/9 - V/2019 (5 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. Zelená. Rekonstrukce chodníku od ul. Komenského po ul. Národních hrdinů“. 
 

 

k bodu 4 
 
Usnesení č.84/9 - V/2019 (5 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 „Nemošice. Výstavba chodníku spojující ulici Sportovní s ulicí 
Příčná“. 
  

k bodu 5 
 
Usnesení č.85/9 - V/2019 (5 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 
„Nemošice. Výstavba chodníku spojující ulici Sportovní s ulicí Příčná“. 
 
 

 

k bodu 6 
 
Usnesení č.86/9 - V/2019 (5 pro) 

1. Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje prodej osobního automobilu dle 
předloženého nabídky paní J.K. 

2. Rada Městského obvodu Pardubice IV ukládá odboru OIDHS připravit smlouvu a 
předání osobního automobilu včetně přehlášení vlastníka na evidenci motorových 
vozidel. 

 
 

k bodu 7 
 
Usnesení č.87/9 - V/2019  (5 pro) 
Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí pana V. M., který žádá o prodej 
částí pozemků označených jako p.p.č. 195/10 o výměře cca 20 m2 a p.p.č. 341/13 o výměře cca 
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4 m2, vše v k.ú. Černá za Bory za účelem výstavby garáže. Rada MO Pardubice IV s tímto 
prodejem souhlasí. 
 

 
k bodu 8 

8/1 
Usnesení č.88/9 - V/2019  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV doporučuje zařadit do akcí hrazených z vypořádání 
finančních prostředků za rok 2018 výrobu a instalaci informační tabule – Nemošická tvrz. 
 
8/2 
Usnesení č.89/9 - V/2019  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV doporučuje zařadit do akcí hrazených z finančního 
vypořádání za rok 2018 rekonstrukci asfaltového hřiště TJ Pardubičky. 
 
8/3 
Usnesení č.90/9 - V/2019  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV doporučuje zařadit neinvestiční dotaci na pomůcky ZŠ 
a MŠ Pardubičky do dotací hrazených z finančního vypořádání za rok 2018.  

 
 
 
 
 

• Zápisy z Osadních výborů a odpovědi na ně rozesílat všem členům rady. 
• Prověřit možnost klubovny umístěné v přístěnku OD Nemošice. 

 
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
    
 
ověřovatel:                                                Ing. Leoš Příhoda 
                

   dne: 9. 5. 2019  
      
               
 
      
                                                                
V Pardubicích 9. 5. 2019 
zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 


