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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis ze 130. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 01.09.2022 od 9:30 hodin  

formou videokonference 

Přítomni: 

Martin Charvát, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Vít Ulrych, Vladimír Martinec, Tomáš Pelikán 

Michal Zitko, tajemník 

Radim Jelínek, vedoucí KP 

Věra Netolická, interní audit 

 

Omluveni: 

Jakub Rychtecký, Petr Kvaš, Vítězslav Štěpánek, Ludmila Ministrová, Jiří Rejda 

 

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program 130. mimořádné schůze RmP dne 01.09.2022 byl schválen takto: (pro 6,  proti 0, zdrž. 0) 

1. Nákup energií pro rok 2023 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

2. Diskuse 

  

 
 

II. 

Schválení usnesení ze 128. mimořádné schůze RmP dne 24.08.2022 a jmenování 

ověřovatelů ze 130. mimořádné schůze RmP dne 01.09.2022 

Zápis a usnesení ze 128. mimořádné schůze dne 24.08.2022 byly schváleny. 

Ověřovateli zápisu ze 130. mimořádné schůze RmP byli jmenováni Jan Mazuch 

                       Tomáš Pelikán 
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III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Nákup energií pro rok 2023 

Zpravodaj: Miroslav Čada, vedoucí ORS 

- Uvedl, že předložený návrh reaguje na aktuální pokles cen energií na trhu. Jedná se o 

zafixování dalších 25 % → tzn., že v tuto chvíli by bylo zafixováno 50 % , což by zajistilo 

vhodnou pozici pro modelaci dopadu nárůstu cen energií a sestavení rozpočtu města.  

 

Rozprava: 

- Na dotaz J. Mazucha M. Čada informoval, že v případě, že by zbytek 50 % energií nakoupilo 

město stejně (25 % za 790 Euro a 25 % za 480 Euro) činil by nárůst finančních prostředků pro 

rok 2023 částku 230 mil. Kč. 

- M. Charvát: vznesl dotaz na cenu plynu v roce 2022 → 65 Euro za MWh. 

- V. Ulrych: vznesl dotaz na pohyb cen od minulého jednání rady do včerejšího dne → M. Čada 

poukázal na přílohu DZ u zprávy č. 1.  

- T. Pelikán  na dotaz, zda a v jakém objemu se obchodovala elektrická energie na burze, 

doplnil tabulku (graf) s hodnotou objemu obchodované elektrické energie (malé objemy).  

 

  

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/8569/2022               (pro 6, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

a) fixaci ceny pro nákup 25 % dodávek elektrické energie pro rok 2023 na trhu PXE výhradně za 

limitní cenu do 480,- EURO za MWh. 

 

b) fixaci ceny pro nákup 25 % dodávek zemního plynu pro rok 2023 na trhu PXE výhradně za limitní 

cenu do 200,- EURO za MWh. 

2 

Diskuse 

V rámci tohoto bodu neproběhly žádné příspěvky ani nebyla navržena žádná usnesení. 

 

 

Schůze byla ukončena ve 9:50 hodin 
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……………………………………… 

Martin Charvát  

primátor města  

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….        

Jan   M a z u c h    

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Tomáš  P e l i k á n        

__________________________________________________________________________________ 

Pardubice 01.09.2022      (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 

Příloha zápisu - tabulka 

 

 


