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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis ze 121. mimořádné schůze Rady města Pardubice,  

která se konala dne 30.05.2022 od 9:45 hodin  

prostřednictvím videokonference 

 

Přítomni: 

Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Jakub Rychtecký, Vladimír Martinec,  Vít Ulrych, 

Vítězslav Štěpánek 

 

Radim Jelínek, vedoucí KP 

Michal Zitko, tajemník 

Věra Netolická, interní audit 

 

Omluveni: 

Jan Mazuch, Ludmila Ministrová, Jiří Rejda 

 

 

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program 121. mimořádné schůze RmP dne 30.05.2022 byl schválen takto: (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

1. Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení – ORS 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

2. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

3. Diskuse 
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II. 

Schválení usnesení ze 120. řádné schůze RmP dne 23.05.2022 a jmenování 

ověřovatelů ze 121. mimořádné schůze RmP dne 30.05.2022 

Zápis a usnesení ze 120. řádné schůze dne 23.05.2022 byly schváleny. 

Ověřovateli zápisu ze 121. mimořádné schůze RmP byli jmenováni  Petr Kvaš 

                                     Vít Ulrych 

 
 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení – ORS 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

• Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/8059/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Ruší 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení v rámci veřejné zakázky "ZŠ 

Závodu míru – rekonstrukce kuchyně a gastro“ pro část zadávacího řízení 1: Stavební úpravy 

kuchyně a souvisejících prostor, výměna odlučovače tuků, neboť po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení. 

2 

Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

• Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/8060/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 

Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 

oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "ZŠ Závodu míru – rekonstrukce 

kuchyně a souvisejících prostor, výměna odlučovače tuků".  

Přílohu důvodové zprávy tvoří:  

1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 

2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/8061/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Pověřuje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 

(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 

rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "ZŠ Závodu míru – rekonstrukce kuchyně a 

souvisejících prostor, výměna odlučovače tuků" hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto 

složení: 

Členové hodnotící komise (náhradníci) 

Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 

Ing. Petr Kvaš (PaedDr. Jan Mazuch) 

Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 

Ing. Jiří Lejhanec (František Brendl) 

Ing. Petr Škoda (Ing. Jan Dvořáček) 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/8062/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 

oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 

nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "Bytové domy Husova č.p. 1116 - 

1119 – oprava 51 bytů a společných prostor domů".  

Přílohu důvodové zprávy tvoří:  

1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 

2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 
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Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/8063/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Pověřuje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 

(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 

rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Bytové domy Husova č.p. 1116 - 1119 – oprava 51 

bytů a společných prostor domů" hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 

Členové hodnotící komise (náhradníci) 

Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 

Ing. Petr Kvaš (PaedDr. Jan Mazuch) 

Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 

Ing. Petr Škoda (Ing. Ivana Srbová) 

Ing. Miroslav Čada (Ing. Petra Harišová) 

3 

Diskuse 

 

 
M. Zitko: požádal o podporu při přidělení uvolněného bytu po Volyňských Češích pro potřeby 

ukrajinské rodiny → bude připravena řádná zpráva do některé z dalších rad. 

 

 

Schůze byla ukončena v 10:00 hodin

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Martin Charvát  

primátor města  

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 
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…………………………………………….        
Petr  K v a š    

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Vít  U l r y c h        

__________________________________________________________________________________ 

Pardubice 30.05.2022      (Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 

Originál (5 stránek) 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 

 


