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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis ze 24. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 29.08.2019 od 8:00 hodin  

v kanceláři náměstka primátora Petra Kvaše, tř. Míru 90, Pardubice 

 

Přítomni: 

Martin Charvát, Helena Dvořáčková, Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Jiří Rejda, Jakub 

Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych,  

 

Michal Zitko, tajemník magistrátu 

 

Omluven: 

Ludmila Ministrová, Tomáš Pelikán  

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program 24. mimořádné schůze RmP dne 29.08.2019 byl schválen takto: (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

1. Záležitosti příspěvkové organizace 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 

2. Diskuse 

 

 

II. 

Schválení usnesení z 23. řádné schůze RmP dne 19.08.2019 a jmenování 

ověřovatelů z 24. mimořádné schůze RmP dne 29.08.2019 

 

Usnesení a zápis z 23. řádné schůze RmP byly schváleny. 

Ověřovateli zápisu z 24. mimořádné schůze RmP byli jmenováni               Jan Mazuch 

          Jiří Rejda 
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III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

 

1 

Záležitosti příspěvkové organizace 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že důvodem k opakovanému vypsání 

konkurzního řízení bylo, že jedinou uchazečku z prvního řízení komise neuznala jako 

dostatečně kvalifikovanou na obsazení této funkce.  

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/1932/2019               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 

Jmenuje 

Paní Mgr. Veroniku Janků, nar. xxxxxxxxxxx, na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Pardubice, 

Wintrova II 579, IČO: 60157259, to s účinností od 1.9.2019 na období 6 let do 31.8.2025. 

II. Rada města Pardubic 

Určuje 

Mgr. Veronice Janků, nar. xxxxxxxxxxx, ředitelce Mateřské školy Pardubice, Wintrova II 579, IČO: 

60157259, s účinností od 1.9.2019 plat ve výši dle návrhu platového výměru. 
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Diskuse 

Vít Ulrych 

- S ohledem na dopis pana Kopečného týkající se žádosti o přehodnocení záměru prodeje 

nemovitosti v majetku města, kterou nyní využívá ke své činnosti právě jeho nezisková 

organizace Chaloupka z.s., vznesl dotaz, zda by neměli být nájemci o záměru prodeje 

nemovitostí informováni dříve. 

Reagovala H. Dvořáčková – uvedla, že byl schválen pouze záměr prodeje, nájemci bývají 

informováni až ve chvíli, kdy je příslušným orgánem města schválen prodej nemovitosti. Dále 

členy rady v této věci informovala o dalších souvislostech.  

- informoval o petici na podporu domácí péče, kterou organizuje Charita ČR a aktuálně má cca 

36 tis. podpisů, a vznesl dotaz, zda by ze strany města byl zájem se k této podpoře domácí 

péče zapojit 

Reagoval M. Charvát – v této věci požádal o zprostředkování schůzky s paní Marií 

Hubálkovou, ředitelkou Oblastní charity Pardubice.  

- vznesl dotaz k údajně možnému vícenásobnému hlasování v anketě Zelená brána 

Reagoval P. Kvaš – bylo zaznamenáno hodně pokusů o několikanásobné hlasování, nicméně 

je důkladně ošetřeno, aby z jedné IP adresy bylo možné hlasovat pouze jednou. 
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Jiří Rejda 

- požádal náměstka P. Kvaše o dodání podkladů (technické specifikace) pro vypsání 

výběrového řízení na dodávku kamer. 

Reagoval P. Kvaš – doporučil tuto záležitost projednat na kolegiu starostů, je potřeba si v této 

záležitosti ujasnit i další věci, majetková práva k zařízení, následný provoz kamer, provádění 

jejich revizí apod. 

 

 

Schůze byla ukončena v 08:20 hodin. 

 
 

 

 

 

 

……………………………………… 

Martin  C h a r v á t 

primátor města Pardubic 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

………………………………………                                ……………………………………….. 

 Jan  M a z u c h                                                                    Jiří  R e j d a 

    

 

 

  

 
V Pardubicích dne 30.08.2019                                                 (Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 

Celkem: 3 strany 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. 

 


