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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

 

Zápis z 80. mimořádné schůze Rady města Pardubic, 

která se konala 09.03.2021 od 9:00 hodin  

prostřednictvím videokonerence 

 

 

Přítomni: 

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

Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych 

 

Michal Zitko, tajemník magistrátu 

Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

Věra Netolická, interní audit 

 

 

 

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program 80. mimořádné schůze RmP dne 09.03.2021 byl schválen takto:   (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

1. Antigenní testování 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

2. Diskuse 

 

 
 

II. 

Jmenování ověřovatelů z 80. mimořádné schůze RmP dne 09.03.2021 

 

Ověřovateli zápisu z 80. mimořádné schůze RmP byli jmenováni Jan Mazuch 

             Jakub Rychtecký 
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III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Antigenní testování 

 

Zpravodaj: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 

- Poděkoval členům rady, že se operativně sešli na této mimořádné schůzi. Okomentoval 

předložený materiál s tím, že se jedná o schválení uzavření smlouvy na antigenní testování, 

které bude od zítřka spuštěno. 

 

Rozprava: 

Jiří Rejda – vznesl dotaz, zda se testování týká pouze zaměstnanců magistrátu města nebo i 

zaměstnanců městských obvodů. 

Reagoval Michal Zitko – uvedl, že toto testování je určeno pouze pro zaměstnance magistrátu města 

a pro zaměstnance městské policie, městské obvody si testování svých zaměstnanců řeší samy, jejich 

přístup není jednotný, některé formou využití podnikového lékaře, jiný zakoupením testovacích sad.  

 

Na základě požadavku J. Rychteckého byla upravena důvodová zpráva, a to ve smyslu toho, že radě 

města není předložena ke schválení finální verze smlouvy, ale pouze principy smlouvy. 

 

Martin Charvát – požádal o dodatečné zaslání finální podoby smlouvy všem členům rady. 

 

Vít Ulrych – vznesl dotaz na druh testů, které budou používány. 

Reagoval J. Turek -  metodiku testování smlouva neupravuje, tuto informaci ale zjistí a zašle. 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/5284/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření Smlouvy o zajištění antigenního testování mezi statutárním městem Pardubice a 

praktickým lékařem oprávněným k provádění POC antigenních testů MUDr. Radoslavem 

Svobodou, se sídlem: Rabštejn 17, 537 01 Rabštejnská Lhota, IČO: 43501290,  na základě níž bude 

zajištěno provádění POC antigenních testů na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 pro 

zaměstnance Magistrátu města Pardubic a Městské policie Pardubice v souladu s Mimořádným 

opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5.3.2021 č. j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN a dále 

provádění POC antigenních testů pro členy Zastupitelstva města Pardubic. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít Smlouvu o zajištění antigenního testování mezi statutárním městem Pardubice a 

praktickým lékařem oprávněným k provádění antigenních testů MUDr. Radoslavem Svobodou, se 
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sídlem: Rabštejn 17, 537 01 Rabštejnská Lhota, IČO: 43501290,  dle bodu I. tohoto usnesení.  

T: 9.3.2021 

Z: Mgr. Jiří Turek, vedoucí odboru kancelář tajemníka 
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Diskuse 

Michal Zitko – poděkoval všem členům rady za účast na tomto jednání. 

 

 

 

 

 

Schůze byla ukončena v 09:12 hodin

 

 

 

 

……………………………………… 

   Martin  C  h a r  v á t 

primátor města Pardubic  

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 
…………………………………………….        
Jan  M a z u c h 

 

 

 

……………………………………………… 

Jakub  R y c h t e c k ý 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Pardubice 09.03.2021                   (Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 

Celkem 3 strany originálu zápisu. 

 


