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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis ze 40. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 12.03.2020 od 12:00 hodin 

 v zasedací místnosti rady města 

  

Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Ludmila Ministrová, Jan Nadrchal, 

Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, Jakub Rychtecký, Vít Ulrych  

 

Michal Zitko, tajemník magistrátu 

Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

Věra Netolická, interní auditor 

Petr Kramář, vedoucí odboru správních agend 

Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Iva Bartošová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Matěj Slanař, člen zastupitelstva města 

 
Omluven: 
Vítězslav Štěpánek  

 

 

 

I. 
Schválení programu jednání 

Bod č. 2 „Vyjádření města k modernizaci spalovny průmyslových odpadů“ byl navržen k projednání 

před bodem č. 1. 

Program 40. mimořádné schůze RmP byl schválen včetně navržené změny takto:  

(pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 

1. Opatření v souvislosti s epidemií koronaviru 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
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2. Vyjádření města k modernizaci spalovny průmyslových odpadů 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

 3. Diskuse 
  

  

V den jednání členové RmP obdrželi tyto materiály: 

- zprávu k bodu č. 1 „Opatření v souvislosti s epidemií koronaviru“, 

- vzor nesouhlasného vyjádření k záměru modernizace spalovny průmyslových odpadů, 

- vyjádření ředitele spol. PAP Pardubice o.p.s. ke stanovisku KHS Pardubického kraje a 

k dotazům vztahujícím se k mimořádným opatřením ministra zdravotnictví ze dne 10.3.2020. 

 
 

II. 
Jmenování ověřovatelů ze 40. mimořádné schůze RmP dne 12.03.2020 

Ověřovateli zápisu ze 40. mimořádné schůze RmP byli jmenováni               Petr Kvaš 
          Vladimír Martinec 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Opatření v souvislosti s epidemií koronaviru 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- informoval, že v návaznosti na uzavření základních škol, byly rovněž uzavřeny ZUŠ a domy 

dětí a mládeže zřizované městem Pardubice. S ohledem na vývoj šíření koronaviru a na 

základě vyhodnocení situace v předškolních zařízeních předložil radě města návrh na 

uzavření mateřských škol a 2 dalších zařízení (dětské skupiny LENTILKA a dětského 

rehabilitačního centra RATOLEST) zřizovaných městem Pardubice, a to od pondělí 

16.03.2020. Druhý návrh se týká doporučení rodičům, aby si v pátek 13.03.2020 nechali děti 

doma a využili daná zařízení jen v nejnutnějších případech. 

 

Ivana Liedermanová, vedoucí OŠKS 

- shrnula přijatá opatření v oblasti školství, kultury a sportu. Uzavřeno bylo Senior centrum a 

kluby pro seniory, rovněž bylo pro veřejnost uzavřeno Britské centrum a příspěvkové 

organizace v kultuře. Centrum pro otevřenou kulturu uskuteční pouze komorní akce v počtu 

několika diváků. Galerie Mázhaus bude pro návštěvníky výstav zavřena, zajištěn bude pouze 

průchod pro svatebčany. Rovněž bude uzavřena Zelená brána. 
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Iva Bartošová, vedoucí OSV 

- doplnila informace za sociální oblast. Byl vydán zákaz návštěv pro ubytovnu v Češkově ulici. 

Zvažováno je uzavření multikulturního centra na Závodu míru. Od 10.03. platí zákaz návštěv v 

Domovech pro seniory U Kostelíčka a na Dubině. Doporučila pozastavení přijímání nových 

klientů. Pečovatelská služba funguje, neboť jsou na ní klienti životně závislí, nicméně se 

potýká s nedostatkem ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků. Denní stacionář A. 

Krause je pro klienty rovněž uzavřen. Podala informace ze systému komunitního plánování, a 

to konkrétně z pracovní skupiny pro zdravotně postižené. Zde se soukromí provozovatelé 

sociálních služeb rovněž potýkají s nedostatkem ochranných pomůcek a dezinfekce. Dala na 

zvážení pozastavení vydávání průkazek pro uživatele služby Senior TAXI. 
 
Rozprava: 
 

L. Ministrová  

- doplnila, že Klub přátel Pardubicka pozastavil svou činnost a zrušil výroční schůzi. 

 

J. Rychtecký 

- informoval, že požadavky na ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky za sociální oblast 

byly předány Bezpečnostní radě Pk, nicméně jejich distribuce ze strany států je velmi složitá. 

 

M. Charvát 

- doplnil informaci z jednání s hejtmanem Pk – dle nařízení Ministerstva zdravotnictví by 

v první vlně distribuce ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků měly být kromě 

státních, krajských a privátních zdravotnických zařízení pokryty i pobytové pečovatelské 

služby. Pro nepobytové pečovatelské služby pomůcky nejsou, ani není vydáno žádné nařízení, 

jak tyto služby dál poskytovat. Vzhledem k tomu podal podnět na zvážení, aby od klientů byl 

požadován písemný souhlas, že i za těchto okolností (bez ochranných pomůcek) souhlasí 

s tím, aby jim byla služba poskytována. J. Rychteckého požádal o zpětnou vazbu o způsobu 

řešení. 

- vydávání průkazek pro Senior TAXI by zatím nerušil, neboť klienti tuto službu potřebují. 

 

 

K následující části jednání byl přizván Miroslav Čada, vedoucí ORS a Ondřej Nečas, vedoucí 

ekonomického odboru. 

 

M. Charvát  

- informoval o předběžné dohodě s ředitelem PAP o.p.s. J. Vysoudilem o uzavření Aquacentra 

pro veřejnost. Členy RmP seznámil se stanoviskem KHS Pk, která povoluje provoz zařízení 

v maximální počtu 100 osob ve stejném čase. Pokud nebude jiné nařízení vlády, plavecký 

bazén bude nadále fungovat pro sportovní plavecké oddíly a kluby.  

 

O. Nečas  

- stručně okomentoval dopad aktuálního vývoje na rozpočet města. Uvedl, že dávat jakékoliv 

predikce je složité, neboť situace graduje ze dne na den. Makroekonomické údaje nejsou 

zatím k dispozici a až na jejich základě bude možné analyzovat vliv na výnosy z RUD.  

V krizové rezervě je 100 tis. Kč a je připravováno její navýšení. Je pravděpodobné, že budeme 

muset přistoupit k úsporným opatřením. 
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J. Mazuch  

- doplnil, že úspory se budou týkat i příspěvkových organizací města, které by bylo vhodné 

připravit na to, že na ztrátách se budou podílet společně s městem. 

 

T. Pelikán  

- okomentoval situaci v DpmP a.s. Situace mezi řidiči je poměrně klidná, pokles zaměstnanců 

v práci není nijak výrazný, zvládá se obsazovat denní i noční provoz. Dodržovány jsou přísnější 

podmínky úklidu vozidel, nakoupeny byly generátory ozónu. Zrušen byl prodej jízdenek u 

řidiče. V koordinaci s ostatními městy je řešen podnět od řidičů na uzavření předních dveří, 

aby byl minimalizován kontakt s cestujícími. Upozornil, že se také potýkají s nedostatkem 

dezinfekčních prostředků, což by aktuálně mohla vyřešit nabídka Ministerstva průmyslu a 

obchodu, které plánuje uvolnit tento materiál pro provozovatele veřejné dopravy ze svých 

rezerv.  

- Na základě vzneseného dotazu upřesnil, že MHD jezdí podle prázdninového zimního jízdního 

řádu. 

 

J. Rychtecký 

- podal nový návrh usnesení týkající se dočasného pozastavení přijímaní nových klientů do 

pobytových služeb Sociálních služeb města Pardubic (viz přijaté usn. č. R/3207/2020). 

 

M. Čada  

- přednesl nový návrh usnesení týkající se uzavírky Aquacentra pro veřejnost (viz přijaté usn.  

č. R/3208/2020). 

 

J. Rejda  

- informoval, že Úřad MO Pardubice V přistoupil k omezení pohybu veřejnosti po budově 

úřadu. Pro přímý kontakt bude fungovat podatelna a pokladna, ostatní agendy budou 

vyřizovány elektronicky a telefonicky. 

 

M. Zitko  

- podal informace k současnému fungování magistrátu města. Za stávajícího stavu jsou 

zachovány vykonávané agendy, může však dojít k určitým omezením v souvislosti s poklesem 

zaměstnanců na pracovišti. 

- radě města doporučil dočasně přerušit konání obřadů vítání občánků (viz přijaté usn.  

č. R/3209/2020).  

- informoval, že na základě úkolu od Krajského úřadu Pk jsou v koordinaci s odd. krizového 

řízení obvoláváni všichni praktičtí a odborní lékaři v našem ORP a poptáváni, kolik potřebují 

ochranných pomůcek.  

 

J. Mazuch  

- podal 4 nové návrhy usnesení týkající se: 

 navýšení krizové rezervy rozpočtu na 10 mil. Kč 

 navýšení havarijní rezervy o 52 mil. Kč 

 projednání ekonomických dopadů se společnostmi s výrazným majetkovým podílem 

města a s městem zřizovanými organizacemi. Na základě požadavku M. Charváta byl 

návrh doplněn o projednání úsporných opatření. 

 provedení důkladné revize III. změny rozpočtu města Pardubic na r. 2020 

(viz přijatá usn. č. R/3210/2020 – R/3213/2020) 
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M. Charvát  

- informoval o připravovaném záměru - otevřít po uplynutí 14 dnů od uzavření škol předškolní 

zařízení, které by fungovalo za velmi přísných hygienických podmínek a bylo by určeno pouze 

pro děti, jejichž rodiče pracují ve zdravotnických zařízení, hasičských sborech apod. Požádal 

členy RmP o mandát k dalšímu vyjednávání v této věci → členové RmP vyjádřili souhlas. 

 

V. Ulrych  

- vznesl dotaz na provoz soukromých dětských skupin. 

→ J. Rychtecký sdělil, že informace o uzavření MŠ bude provozovatelům soukromých zařízení 
předána s doporučením, aby je také uzavřeli. 

 
 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/3205/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Souhlasí 
podle § 3. odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, s dočasným přerušením 
provozu všech mateřských škol zřizovaných statutárním městem Pardubice s účinností od 16. 3. 
2020, a to ze závažných organizačních příčin v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické 
situace ve výskytu onemocnění COVID-19. 
II. Rada města Pardubic 

Souhlasí 
s dočasným přerušením provozu v příspěvkových organizacích Lentilka - integrační školka a 
rehabilitační centrum a RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace, s účinností od 16. 3. 2020, a 
to ze závažných organizačních příčin v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 
ve výskytu onemocnění COVID-19. 
III. Rada města Pardubic 

Doporučuje 
všem mateřským školám zřizovaným statutárním městem Pardubice a zdravotnickým 
příspěvkovým organizacím Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum a RATOLEST, dětská 
péče a léčebná rehabilitace přijmout následující opatření: 
1. Zveřejnit na webu školy a prokazatelně na všech vstupech do budov informaci o přerušení 
provozu mateřské školy. 
2. Vydat rodičům dle potřeby potvrzení pro možnost čerpání ošetřovného. 
3. Zaměstnancům přidělit práci včetně práce z domova včetně nepřímé pedagogické činnosti u 
pedagogů. Není-li možné nepedagogickým pracovníkům přidělovat práci, jedná se o překážku na 
straně zaměstnavatele – viz zákoník práce. 
4. Školní jídelna bude do odvolání uzavřena a ředitelka přijme opatření k minimalizaci negativních 
dopadů do rozpočtu školní jídelny. 
5. Akce organizované školou, které už probíhají, mohou být dokončeny. Ostatní akce se zahájením 
dnes a později musí být zrušeny.  
6. Pronájmy prostor je třeba zvážit dle individuální situace v souladu s mimořádnými opatřeními 
Ministerstva zdravotnictví ČR. 
7. Je třeba dbát na zvýšenou hygienu a úklid prostor. 
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Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/3206/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Žádá 
ředitelky mateřských škol, jako statutární zástupce mateřských škol zřizovaných statutárním 
městem Pardubice, aby doporučily zákonným zástupcům dětí ponechat děti doma už od 13. 3. 
2020 a využít mateřskou školu tento den jen v nejnutnějším případě. 
II. Rada města Pardubic 

Žádá 
ředitelky příspěvkových organizací Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum a RATOLEST, 
dětská péče a léčebná rehabilitace, jako statutární zástupce uvedených příspěvkových organizací 
zřizovaných statutárním městem Pardubice, aby doporučily zákonným zástupcům dětí ponechat 
děti doma už od 13. 3. 2020 a využít docházku do zařízení v tento den jen v nejnutnějším případě. 
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/3207/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 
s tím, aby příspěvková organizace města Sociální služby města Pardubic dočasně nepřijímala nové 
klienty do pobytových služeb. 
 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/3208/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 
se všemi opatřeními a rozhodnutími uvedenými ve vyjádření ze dne 12. 3. 2020, která byla učiněna 
ze strany ředitele společnosti PAP Pardubice o.p.s. s cílem eliminovat riziko šíření COVID-19. Tato 
opatření a rozhodnutí byla učiněna na základě stanovisko KHS Pardubického kraje vydaného dne 
11. 3. 2020 v 17 hodin. V případě zpřísnění opatření je ředitel společnosti povinen zajistit jejich 
realizaci bez zbytečného prodlení.   
 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. R/3209/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 
s ukončením vítání občánků města, a to do doby ukonční mimořádných opatření v důsledku 
epidemie koronaviru. 
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Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. R/3210/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 10 000,0 tis. na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
 

 

Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. R/3211/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 50 000,0 tis. na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu - COVID-19" 
(správce 598 - Ekonomický odbor). 
 

 

Číslo návrhu: 008 

Přijaté usnesení č. R/3212/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Pověřuje 
Primátora města a jeho náměstky projednat se všemi statutárními zástupci příspěvkových 
organizací zřízených městem Pardubice, se všemi zástupci akciových společností s majoritním 
akciovým podílem města (DPmP a.s., SmP a.s., RFP a.s., EBA a.s., Dostihový spolek a.s., HC 
DYNAMO PARDUBICE a.s.) a ředitelem PAP PARDUBICE o.p.s. ekonomické důsledky a úsporná 
opatření spojené se všemi opatřeními učiněnými proti šíření COVID-19. 
 

 

Číslo návrhu: 009 

Přijaté usnesení č. R/3213/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Ukládá 
Náměstkovi primátora p. Mazuchovi provést důkladnou revizi III. změny rozpočtu města Pardubic 
na rok 2020. Vyčlenění finančních prostředků do krizové rezervy rozpočtu na přímé náklady v 
souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace. 
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2 
Vyjádření města k modernizaci spalovny průmyslových odpadů  

(tento bod byl projednán před bodem č. 1) 
 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- bod stáhl a podal k tomuto kroku zdůvodnění. Informoval, že vyjádření města projednané na 

RmP dne 09.03.2020 bylo konzultováno s odborníky a zapsanými spolky, těmi bylo 

doporučeno navázat spolupráci s advokátní kanceláří Frank Bold, která se danou 

problematikou zabývá. Tato AK však sdělila, že s ohledem na aktuální situaci nemá kapacitu 

se materiálem zabývat. Členy RmP seznámil se vzorem nesouhlasného vyjádření, které bude 

zveřejněno a které si bude moci kdokoliv stáhnout a vyplnit. 

 

3 
Diskuse 

V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné diskusní příspěvky. 

 

 

Schůze byla ukončena v 14:00 hodin 

 
 

 

 

 

……………………………………… 

    Martin  C h a r v á t 
primátor města Pardubic 

 
Ověřovatelé: 
 

 

 

………………………………………                                ……………………………………….. 
     Petr  K v a š                                                                                    Vladimír  M a r t i n ec 
    
  
V Pardubicích dne 16.03.2020                                                 (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem: 8 stran zápisu 
Přílohou zápisu je jmenovitý přehled hlasování k jednotlivým návrhům usnesení.  
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na 
webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1. 


