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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis ze 112. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 28.02.2022 od 15:00 hodin  

formou videokonference 

Přítomni: 

Petr Kvaš, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Jakub Rychtecký, Jiří Rejda, Vladimír Martinec, Ludmila 

Ministrová, Vít Ulrych, Vítězslav Štěpánek 

 

Radim Jelínek, vedoucí KP 

Michal Zitko, tajemník 

Věra Netolická, interní audit 

 

Omluveni: 

Martin Charvát, Tomáš Pelikán 

 

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program 112. mimořádné schůze RmP dne 28.02.2022 byl schválen takto: (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

1. III. změna rozpočtu na rok 2022 a opatření týkající se pomoci města Pardubice Ukrajině 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Zitko Michal, tajemník magistrátu 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

2. Diskuse 

 

II. 

Schválení usnesení ze 111. řádné schůze RmP dne 21.02.2022 a jmenování 

ověřovatelů ze 112. mimořádné schůze RmP dne 28.02.2022 

Zápis a usnesení ze 111. řádné schůze dne 21.02.2022 byly schváleny. 

Ověřovateli zápisu ze 112. řádné schůze RmP byli jmenováni  Jan Nadrchal 

                       Vítězslav Štěpánek 

 
 



  2 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

III. změna rozpočtu na rok 2022 a opatření týkající se pomoci města Pardubice 

Ukrajině 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

• stručně podal informace k ranní schůzce krizového štábu 

 

Rozprava: 

 

• I. Bartošová: informovala o možnosti poskytnout 12 bytů v Husově ulici. Dnes jsou obsazené 

dva matkami s dětmi. Další budou připraveny postupně do středy 2.3.2022. Spolupracují 

s organizacemi jako je Centrum pro integraci cizinců a Most pro, cizineckou policií, OAMP MV 

ČR apod. Pomáhají se zajištěním sociální pomoci, finanční pomoci, školní docházky dětí, 

kontakty s úřady, lékařskou péčí. Ověřují se požadavky zaměstnavatelů ukrajinských dělníků 

na ubytování jejich rodin. Synthesia uvedla 50-60 osob s tím, že by se podílela na financování 

a vybavení bytů. 

• V. Štěpánek: má informace o požadavku Panasonic umístit dva autobusy Ukrajinců 

v ubytovně Na Hůrkách → reagovala I. Bartošová s tím, že toto lze jen dočasně, prostředí 

není vhodné pro rodiny s dětmi. 

• J. Rejda: požádal o jednotné mediální výstupy RmP jako celku→ R. Jelínek zajistí centrální 

poskytování informací přes tiskové odd. magistrátu. 

 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7426/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 72. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné transfery položky "Mimořádná okamžitá pomoc" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

II. Rada města Pardubic 

Souhlasí 

s tím, že z rozpočtové položky "Mimořádná okamžitá pomoc" (správce 6131 - Odbor sociálních 

věcí) bude poskytována vstupní finanční hotovost ukrajinským uprchlíkům, kteří svoji zemi opustili 

v důsledku válečného konfliktu, který vůči Ukrajině zahájilo a vede Rusko. 
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Diskuse 

P. Kvaš: informoval, že ve spolupráci s krajským úřadem bude zřízeno nové místo veřejné sbírky, a to 

v prostorách VaK a.s. v Milheimově ulici. Provoz budou zajišťovat dobrovolní hasiči a MpP od 14 do 

18 hodin. Další sběrné místo je v Havlíčkově ulici. 

J. Rychtecký: doplnil, že sběrné místo od Kostelíčka je přestěhováno do Milheimovy ulice do prostor 

bývalého stavebního podniku. Zde je otevřeno od 8 hodin. 

V. Ulrych: vznesl požadavek na zveřejnění účtu pro finanční příspěvek na vojenský materiál → 

reagoval R. Jelínek, že všechny ověřené odkazy na účty jsou na webu a Facebooku města, zajistí, aby i 

tento vojenský účet byl součástí seznamu.

 

Schůze byla ukončena v 15:30 hodin

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Petr Kvaš  

1. náměstek primátora města  

Ověřovatelé: 

 

 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Jan   N a d r c h a l    

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Vítězslav  Š t ě p á n e k        

__________________________________________________________________________________ 

Pardubice 01.03.2022      (Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 

Originál (3 stránky) 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. h 


