
Hlasování 30.06.2020

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:06:35                          
                    00. Úvod, schválení programu                      
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Nehlasoval     
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:15:53                          
               .... Spolupráce s Univerzitou Pardubice                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
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Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:16:33                          
                        .... Darovací smlouva                         
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:17:54                          
03. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
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  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 008
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:19:57                          
04. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - OMI
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 1 - 12
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
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                         30.06.2020 16:21:13                          
05. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - OIT
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:21:54                          
  06. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení  
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1
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Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 004

   = ZMATEČNÉ HLASOVÁNÍ =
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:22:36                          
  06. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení  
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 004
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:23:13                          
                         07. Žádosti o dotace                         
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
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  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:23:55                          
 08. Rozhodnutí rady v pozice jediného akcionáře BČOV Pardubice a.s.  
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:24:52                          
                09. Revokace usnesení č. R/3356/2020                  
______________________________________________________________________
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  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:25:44                          
10. Záležitosti HC DYNAMO Pardubice a.s. (určení zástupce města v dozorčí radě 
se speciálními pravomocemi dle AKC. DOHODY)
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:26:36                          
11. Záležitosti RFP a.s. (návrh projektového týmu - plán investičního rozvoje 
MFA)
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:27:14                          
12. Projektový záměr a identifikační listina projektu - zásady pro investiční 
výstavbu
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
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  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:33:42                          
13. Projektový záměr a identifikační listina projektu - Parkovací dům u 
multifunkční arény
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:34:15                          
14. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
- ORS
______________________________________________________________________
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  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:34:42                          
15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:35:39                          
           16. Identifikační listina projektu - CPD a Gampa           
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:36:09                          
18. Úprava platových výměrů ředitelek příspěvkových organizací ve školství 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
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Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:36:39                          
19. Smlouva o vzájemné spolupráci mezi městem Pardubice a Univerzitou Pardubice
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:37:08                          
20. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu – KP
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
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Hlasování 30.06.2020
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

       55. mimořádná schůze Rady města Pardubic dne 30.06.2020        
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                         30.06.2020 16:38:37                          
                      21. Záležitosti komisí RmP                      
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Omluven        
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Příloha usnesení č. 1  

Smlouva o poskytnutí dotace č. KH/20/22402 
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozd. předpisů, podle části 

páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozd. předpisů 
Poskytovatel:  Pardubick! kraj,  
                           Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČO:                    708 92 822 
DIČ:    CZ70892822 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu:  78-9025640267/0100 
zastoupen!:      JUDr. Martinem Netolick!m, Ph.D. 
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
a příjemce:       Statutární město Pardubice 
adresa:   Pern"t!nské nám. 1, 530 02 Pardubice 
IČO:   002 74 046 
DIČ:   CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  9005-326561/0100 
zastoupen!:  Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
uzavírají ní#e uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu Tvář Pardubického 
kraje kanceláře hejtmana 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch 

pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtov!ch 
prostředků Pardubického kraje na konání soutě"ní přehlídky komediální tvorby Grand Festival smíchu 
v termínu od 20. do 27. ledna 2020, specifikovaného v #ádosti ze dne 20. ledna 2020, čj. KrÚ 10661/20 . 

2. Dotaci poskytovatel poskytuje příjemci v souladu s V!zvou k předkládání #ádostí o podporu v roce 2020 
vyhlá"enou pro Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020. 

 
Článek II. 

V!#e poskytované dotace 
Dotace na realizaci projektu specifikovaného v čl. I. odst. 1 smlouvy se poskytuje ve v!"i 100.000 Kč (slovy: stotisíc 
korun čs.) a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 30 dnů od účinnosti smlouvy. 
Příjemce se zavazuje dotaci poukázat jím zřízené organizaci: V!chodočeské divadlo Pardubice, se sídlem: U 
Divadla 50, 531 62 Pardubice, IČO: 000 88 358, pokud budou dané úkony přijetí a vyplacení v souladu s touto 
smlouvou schváleny příslu"n!mi orgány města.  

 
Článek III. 

Povinnosti příjemce 
Příjemce se zavazuje: 
a) pou#ít dotaci co nejhospodárněji a v!hradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovan!m v čl. I., v souladu 

s čl. II. smlouvy, podmínkami příslu"ného dotačního programu a v souladu se Zásadami poskytování 
programov!ch dotací, a to nejpozději do 10. prosince 2020, 

b) přijatou dotaci zaúčtovat na pol. 4122, 
c) při financování nákladů spojen!ch s realizací projektu postupovat v souladu s platn!m zákonem o veřejn!ch 

zakázkách, 
d) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,  
e) jakékoliv změny v realizaci projektu případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím písemném souhlasu 

poskytovatele, 
f) nepřevést majetek, kter! bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti let po ukončení projektu na jiného 

majitele, nebo dát jako předmět zástavy anebo zaji"ťovacího převodu práva. V odůvodněn!ch případech mů#e 
poskytovatel na základě písemné #ádosti příjemce povolit v!jimku ze zákazu převodu majetku pořízeného 
z dotace; převod majetku pořízeného z dotace je podmíněn předchozím písemn!m souhlasem poskytovatele, 

g) neposkytovat tuto dotaci jin!m fyzick!m či právnick!m osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů spojen!ch 
s realizací projektu, nepou#ít prostředky z příspěvku na jiné účely, 

h) v rámci propagační kampaně akce a v průběhu jejího konání, vhodn!m a viditeln!m způsobem prezentovat 
Pardubick! kraj, 

i) předat poskytovateli dokumentaci z realizace projektu (stručn! popis průběhu realizace projektu),  
j) oznámit neprodleně poskytovateli změnu v"ech identifikačních údajů uveden!ch v této smlouvě a změny struktury 

příjemce včetně přeměny a zru"ení s likvidací nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly, 
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k) předlo#it kanceláři hejtmana vyúčtování akce nejpozději do 20. prosince 2020, případné nevyčerpané prostředky 
vrátit nejpozději do 30 dnů od data předlo#ení vyúčtování na účet poskytovatele uveden! v této smlouvě. Jako 
variabilní symbol příjemce uvede číslo této smlouvy, 

l) za účelem ověření plnění povinností, vypl!vajících z této smlouvy, vytvořit podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu,  

Daň z přidané hodnoty nesmí b!t hrazena z dotace v té v!"i, v jaké si příjemce dotace uplatní odpočet daně z přidané 
hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, #e dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen 
uplatněnou část čerpané dotace vrátit. 

 
Článek IV. 

Kontrola, sankce 
1. V případě zru"ení příjemce s likvidací: 

a) je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů od 
oznámení na účet poskytovatele, 

b) poskytovatel rozhodne o dal"ím vyu#ití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat s tímto 
majetkem je vázáno na písemn! souhlas poskytovatele. 

2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání 
dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předlo#it kontrolnímu orgánu kraje 
ve"keré účetní doklady související s čerpáním dotace. Kontrolním orgánem kraje je příslu"n! odvětvov! odbor 
krajského úřadu nebo dal"í osoby určené pověřením. 

3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou ulo#ena kontrolním orgánem kraje na základě 
kontrol zaměřen!ch na čerpání poskytnut!ch finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle 
po#adavků stanoven!ch příslu"n!m kontrolním orgánem. Příjemce finančních prostředků je povinen písemně 
informovat orgán, kter! mu opatření ulo#il, o splnění ulo#en!ch opatření k nápravě. 

4) Poru"í-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn tuto smlouvu 
vypovědět. V!pověď musí mít písemnou formu a musí b!t prokazatelně doručena příjemci. V!povědní lhůta činí 1 
měsíc a počíná bě#et dnem následujícím po dni, kdy mu byla prokazatelně doručena.  

5) Ka#dé neoprávněné pou#ití nebo zadr#ení poskytnut!ch finančních prostředků je pova#ováno za poru"ení 
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, a Pardubick! kraj je oprávněn ře"it poru"ení rozpočtové kázně ve smyslu 
ustanovení § 22 uvedeného zákona. 

6) Při podezření na poru"ení rozpočtové kázně mů#e poskytovatel pozastavit poskytnutí peně#ních prostředků do 
v!"e předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě, #e bude odvod ulo#en. 

7) Poskytovatel neprodleně po zji"tění poru"ení některého ustanovení této smlouvy zahájí řízení o odvodu 
poskytnut!ch finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu poru"ení rozpočtové kázně, a to v souladu 
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj"ích 
předpisů. V!"e odvodu za poru"ení rozpočtové kázně se stanoví v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů. 

8) Při poru"ení více povinností se částky jednotliv!ch odvodů sčítají nejv!"e v"ak do v!"e peně#ních prostředků 
poskytnut!ch ke dni poru"ení rozpočtové kázně. 

9) Za prodlení s odvodem za poru"ení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve v!"i 1 promile z částky odvodu 
za ka#d! den prodlení, nejv!"e v"ak do v!"e odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy do"lo 
k poru"ení rozpočtové kázně, do dne připsání peně#ních prostředků na účet poskytovatele. V případě poru"ení 
rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozděj"ích předpisů, se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce 
odvod na základě platebního v!měru uhradit. Penále ni#"í ne# 1 000 Kč se neulo#í. 

 
Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
1) Příjemce prohla"uje a podpisem smlouvy stvrzuje, #e byl před podpisem této smlouvy řádně a podrobně 

seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na vědomí v"echny stanovené 
podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezv!hradn! souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků 
vypl!vajících mu z této smlouvy. 

2) Obě smluvní strany se zavazují, #e při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání finančních 
prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly t!kajícími se veřejné podpory. 

3) Tato smlouva nab!vá platnosti okam#ikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

4) Smluvní strany se dohodly, #e poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy ode"le smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy poskytovatel informuje 
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příjemce, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění.  

5) Smluvní strany berou na vědomí, #e nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesát! den od jejího uzavření, je 
následujícím dnem zru"ena od počátku. 

6) Osobní údaje příjemce je poskytovatel oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu ustanovení čl. 6 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzick!ch osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zru"ení směrnice 95/46/ES (GDPR), nezbytné pro provedení 
opatření přijat!ch před uzavřením smlouvy na #ádost subjektu údajů. 

7) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemn!ch dodatků na základě dohody obou smluvních 
stran.  

8) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičem# obě mají platnost originálu a ka#dá ze smluvních stran obdr#í 
po jednom vyhotovení. 

9) Obě smluvní strany prohla"ují, #e smlouva byla sepsána na základě pravdiv!ch údajů, podle jejich svobodné a 
vá#né vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nev!hodn!ch podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

 
 

Dolo!ka dle § 23 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích 
 

Právní jednání bylo projednáno a schváleno ZPk  
dne 16. června 2020 usnesením Z/468/20 

 
 
 

Dolo!ka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích             
 

Právní jednání bylo projednáno a schváleno 
Radou/Zastupit. obce dne ..… usnesením …... 

 

 
V Pardubicích dne ……………2020 

  

 
V Pardubicích dne ………......2020  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

JUDr. Martin Netolick!, Ph.D. 
hejtman 

za poskytovatele 

 
 

Ing. Martin Charvát 
primátor 

za příjemce 
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Smlouva o vzájemné spolupráci 
(dále jen „smlouva“) 

 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník, ve znění pozděj"ích 

předpisů 
 
 

mezi smluvními stranami: 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pern"t!nské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
zastoupená: Ing. Martin Charvát, primátorem 
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
(dále jen „Město“) na jedné straně 
 
a 
 
Univerzita Pardubice  

Dopravní fakulta Jana Pernera 

veřejná vysoká "kola zřízená zákonem 
se sídlem: Studentská 95, 532 10Pardubice  
zastoupená: doc. Ing. Liborem #vadlenkou, Ph.D., děkanem 
IČO: 00216275 
DIČ: CZ00216275 
(dále jen „DFJP“) na druhé straně 
 
 

Preambule 
 

Smluvní strany se dohodly, $e tato smlouva definuje základní principy jejich partnerství  
a vzájemné spolupráce v oblasti podpory vzdělávacích a vědeckov!zkumn!ch aktivit  
a zároveň specifikuje základní právní a věcné předpoklady pro realizaci, těchto záměrů. 
Smluvní strany prohla"ují, $e mají společn! zájem na vytvoření partnerství a vzájemné 
spolupráci. 
 
 

I. 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemné spolupráce v ní$e sjednaném rozsahu a za ní$e 
sjednan!ch podmínek. 
 
2. Předmětem smlouvy je realizace bezúplatného poskytnutí pseudonymizovan!ch dat (bez 
mo$nosti přístupu k identifikaci) o dopravních proudech silničních vozidel z kamerového 
systému Městské policie Pardubice pro potřeby v!uky a dále pro oblast vědeckého a 
aplikovaného v!zkumu na DFJP (včetně publikační činnosti), zejména pro ře"ení v!zkumného 
projektu OPVVV (PosiTrans), jeho$ je DFJP ře"itelem. Data budou poskytnuta formou 
zpřístupnění databáze určen!m pracovníkům DFJP. 
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3. Město prohla"uje, $e předaná pseudonymizovaná data o dopravních proudech silničních 
vozidel z kamerového systému Městské policie Pardubice nejsou osobními údaji ve smyslu 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozděj"ích předpisů. 
 
4. Město prohla"uje, $e data, která DFJP poskytne, získalo a shromá$dilo oprávněně a 
zpracovává je v souladu s platn!mi právními předpisy, a dále $e je oprávněno tato data DFJP 
poskytnout pro v!"e uvedené účely a $e DFJP z jejich vyu$ití neplyne riziko újmy. 
 
5. DFJP prohla"uje, $e pokud v rámci v!zkumné činnosti zjistí, $e poskytnutá data mohou vést 
k přímé či nepřímé identifikovatelnosti fyzick!ch osob, informuje o této skutečnosti Město a 
nebude tato data zpracovávat způsobem, kter! by bylo mo$né klasifikovat jako zpracování 
osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozděj"ích předpisů. 
 
 

II. 
Organizace a kontrola spolupráce 

 
1. Řízením a koordinací spolupráce podle této smlouvy jsou pověřeni: 

 
za DFJP: 

 
a) XXXXXXXXXXX 
b) Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra technologie a řízení dopravy 

e-mail: XXXXXXXXXX 
tel.: XXXXXXXXX 
 

za Statutární město Pardubice: 
 

a) Ing. Petr Kva" 
e-mail: petr.kvas@mppardubice.cz 
tel.: XXXXXXXXXxx 

 
2. Smluvní strany se shodly na tom, $e jakákoliv změna kontaktních údajů musí b!t písemně 

oznámena v$dy druhé smluvní straně a $e účinnost změny nastává pět  
(5) pracovních dnů po doručení oznámení druhé smluvní straně. 

 

III. 
Záruka a utajení 

 
1. Smluvní strany sjednávají, $e tato smlouva a také ve"keré informace, s nimi$ budou při 

plnění nebo v souvislosti s plněním této smlouvy obeznámeny, jsou důvěrné a smluvní 
strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně těchto důvěrn!ch informací bez 
časového omezení i po zániku této smlouvy, s v!jimkou těch informací, které se staly 
veřejně znám!mi, ani$ by do"lo k poru"ení povinnosti mlčenlivosti a dále vyjma těch 
informací, které byly zveřejněny v souladu s účelem této smlouvy definovan!m v čl. I odst. 
2 smlouvy. 
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2. Ka$dá smluvní strana bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí  
a v souladu se zájmy druhé smluvní strany. Smluvní strany si vzájemně poskytnou 
ve"kerou součinnost, která je nezbytná pro úspě"nou realizaci této smlouvy. 

 
3. Smluvní strany se zavazují, $e neposkytnou třetím osobám získané informace bez souhlasu 

druhé smluvní strany pro jiné ne$ dohodnuté účely dle čl. I odst. 2 smlouvy. S ve"ker!mi 
v souvislosti s touto smlouvou získan!mi osobními údaji bude nakládáno v souladu se zák. 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozděj"ích předpisů. 

 
 

IV. 
Délka trvání smlouvy a v!pověď 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku, počínaje dnem jejího uzavření.  
 
2. Smluvní vztah zalo$en! touto smlouvou lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran na 

základě oboustranně projevené shodné vůle, a to k datu uvedenému v takové dohodě. 
 

3. Ka$dá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného 
poru"ení smluvních závazků jednou smluvní stranou, zejména v případě poru"ení článku 
III. této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy musí b!t učiněno písemnou formou, musí 
b!t prokazatelně doručeno druhé smluvní straně a stává se účinn!m v okam$iku doručení 
druhé smluvní straně. 

 

 
V. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nich$ ka$d! má platnost originálu. 
Ka$dá ze smluvních stran obdr$í jedno vyhotovení této smlouvy. 

 
2. Změny, doplňky nebo ukončení této smlouvy vy$adují písemnou formu, jak!koliv dodatek 

musí b!t té$ vzestupně očíslovan!. Toté$ platí i pro vzdání se po$adavku písemné formy. 
Změna kontaktních údajů se nepova$uje za změnu této smlouvy. 

 
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a v"ech nále$itostech, které 

smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které pova$ují za důle$ité pro závaznost 
této smlouvy. %ádn! projev smluvních stran učiněn! při jednání o této smlouvě ani projev 
učiněn! po uzavření této smlouvy nesmí b!t vykládán v rozporu s v!slovn!mi ustanoveními 
této smlouvy a nezakládá $ádn! závazek $ádné ze stran. 

 
4. Smluvní strany sjednávají v!slovně, $e ve"keré touto smlouvou neupravené podmínky se 
řídí podle zák. č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník, ve znění pozděj"ích předpisů. 

 
5. Tato smlouva nab!vá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

 
6. Pro ve"keré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní sjednávají smluvní strany 

pravomoc věcně a místně příslu"ného soudu České republiky. 
 



 

4 
 

7. Smluvní strany prohla"ují, $e si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, $e byla uzavřena 
po řádném uvá$ení, a $e s jejím obsahem souhlasí a připojují podpisy sv!ch oprávněn!ch 
zástupců. 

 
 
 V Pardubicích dne ...................................  V Pardubicích dne.................................. 
 
 
 
…………………………………………... …………………………………………….…..    
Ing. Martin Charvát doc. Ing. Libor #vadlenka, Ph.D. 
primátor  děkan 
Magistrát města Pardubic  Dopravní fakulta Jana Pernera,  
  Univerzita Pardubice 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 55. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 30.06.2020 od 16:00 hodin 

 v zasedací místnosti rady 

  
Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Ludmila Ministrová, Jan Nadrchal, Tomáš Pelikán, Jiří 
Rejda, Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych  
 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Věra Netolická, interní auditor 
 
Omluveni:  
Vladimír Martinec 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

 

 

I. 
Schválení programu jednání 

 

V programu byly navrženy následující změny: 

- stažení bodu č. 17 „Záležitosti příspěvkových organizací ve školství“, 
- zařazení nové zprávy „Spolupráce s Univerzitou Pardubice“ jako bod č. 1 
- zařazení nové zprávy „Darovací smlouva“ jako bod č. 2 

Program 55. mimořádné schůze RmP dne 30.06.2020 byl schválen včetně navržených změn takto: 

(pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
1. Spolupráce s Univerzitou Pardubice 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

XXXXXXXXXXX, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice 
2. Darovací smlouva 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
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3. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v 
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Pilař Martin, odbor majetku a investic 
4. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

5. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- OIT 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

6. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

7. Žádosti o dotace 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

8. Rozhodnutí rady v pozice jediného akcionáře BČOV Pardubice a.s. 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

9. Revokace usnesení č. R/3356/2020 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

10. Záležitosti HC DYNAMO Pardubice a.s. (určení zástupce města v dozorčí radě se speciálními 
pravomocemi dle AKC. DOHODY) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

11. Záležitosti RFP a.s. (návrh projektového týmu - plán investičního rozvoje MFA) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

12. Projektový záměr a identifikační listina projektu - zásady pro investiční výstavbu 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
13. Projektový záměr a identifikační listina projektu - Parkovací dům u multifunkční arény 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
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14. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
16. Identifikační listina projektu - CPD a Gampa 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

Vojta Vít, odbor rozvoje a strategie 
17. Záležitosti příspěvkových organizací ve školství - STAŽENO 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
18. Úprava platových výměrů ředitelek příspěvkových organizací ve školství 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
19. Smlouva o vzájemné spolupráci mezi městem Pardubice a Univerzitou Pardubice 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Kvaš Petr, náměstek primátora 

XXXXXXXXXXXXX, Univerzita Pardubice 
20. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu – KP 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Snopková Kateřina, kancelář primátora 

21. Záležitosti komisí RmP 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
22. Diskuse 

  
  

Informativní zprávy: 
 
Zranitelnost města Pardubice vůči vysokým teplotám a možnosti adaptací 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Z: Marková Lenka, odbor hlavního architekta 
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Koncepční studie Veřejná prostranství Městské památkové rezervace v Pardubicích 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Z: Brázdová Dana, odbor hlavního architekta 

 
 

 

II. 
Schválení usnesení z 53. řádné schůze RmP dne 15.06.2020 a z 54. mimořádné 

schůze RmP dne 22.06.2020 a jmenování ověřovatelů z 55. mimořádné schůze RmP 
dne 30.06.2020 

Zápis a usnesení z 53. řádné a 54. mimořádné schůze RmP byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu z 55. mimořádné schůze RmP byli jmenováni Jakub Rychtecký 
             Vítězslav Štěpánek 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Spolupráce s Univerzitou Pardubice 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- přivítal zástupce Univerzity Pardubice, který představil projekt a provedl členy RmP 
připravenou prezentací. 

 
 
Rozprava: 
V. Ulrych – vznesl dotaz na studii, kterou si nechávají zpracovat Služby města Pardubic a.s. na 
obdobné téma v souvislosti s představeným projektem. 
→ J. Nadrchal upřesnil, že studie zadávaná SmP a.s. bude řešit nakládání s odpady po r. 2030, výstup 
z dnes představené studie bude jejím vhodným doplněním. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3872/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
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se zapojením statutárního města Pardubice do spolupráce s Univerzitou Pardubice na projektu 
agentury TAČR - 3. veřejná soutěž Programu Prostředí pro život. Jedná se o program na podporu 
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí. 
 

2 
Darovací smlouva 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- požádal o opravu překlepu v poslední větě návrhu usnesení. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3873/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy, prostřednictvím které dárce, kterým je Synthesia, a.s. Semtín 103, 530 
02 Pardubice IČ: 60108916 daruje obdarovanému, kterým je Statutární město Pardubice, 
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice IČ: 00274046 200 litrů dezinfekce Anti-Covid v hodnotě 
5.298,- Kč (včetně DPH). 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
primátorovi města uzavřít darovací smlouvu mezi Synthesia, a.s. Semtín 103, 530 02 Pardubice IČ: 
60108916 a Statutárním městem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice IČ: 00274046 
na 200 litrů dezinfekce Anti-Covid v hodnotě  5.298,- Kč (včetně DPH). 

 

3 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 

- stručně okomentoval předložený materiál. 
 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3874/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-064 „ZŠ 
E.  Košťála – úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori  - technický dozor investora “ níže uvedené 
dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r.o., IČO : 46506187 
• astalon s.r.o., IČO : 27542009 
• Libor Matoušek, IČO : 66812585 
• Ing. Vladimír Ryšina, IČO : 73593826 
• Ing. Jaroslav Dvořák, IČO : 86681087 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-064 „ZŠ E.  Košťála – úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori  - 
technický dozor investora“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Vratislava Šišková - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3875/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-070 
„Centrální polytechnické dílny a Gampa  - koordinátor BOZP“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání 
k podání nabídky:  
• Profesionálové, a.s., IČO: 28806123 
• B-KOMFORT, s.r.o., IČO: 46961348 
• Pavel Veselý, IČO: 86881647 
• TURKE CZ s.r.o., IČO: 27524141 
• Ivana Dvořáková, IČO: 40796221                                               
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-070 „Centrální polytechnické dílny a Gampa - koordinátor BOZP“ 
hodnotící komisi v tomto složení: 
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•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Martin Hebr - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3876/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-067 
„Centrální polytechnické dílny a Gampa  - technický dozor investora v profesi elektro a SLB“ níže 
uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• EUROSPOJ, s.r.o., IČO: 47473991 
• Gamacon s.r.o., IČO: 27548678 
• HEL CENTRUM s.r.o., IČO: 27506801 
• MAXIMUM CZ s.r.o., IČO: 25964984 
• Teding HK, s.r.o., IČO: 05952450                                                 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-067 „Centrální polytechnické dílny a Gampa  - technický dozor 
investora v profesi elektro a SLB“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Martin Hebr - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3877/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-068 
„Centrální polytechnické dílny a Gampa  - technický dozor investora v profesi stavební“ níže 
uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• LIMMA CZ s.r.o., IČO: 27488233 
• Teding HK , s.r.o., IČO: 05952450 
• Miloš Hasse, IČO: 40106446 
• ENVICONS s.r.o., IČO: 27560015 
• IRBOS s.r.o., IČO: 25933094 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-068 „Centrální polytechnické dílny a Gampa  - technický dozor 
investora v profesi stavební“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Martin Hebr - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3878/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-061 
„Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN – technický dozor 
investora“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r.o., IČO: 46506187 
• H.A.C. spol. s r.o., IČO: 49812670 
• MALÍNSKÝ s.r.o., IČO: 25998153 
• Ekologický rozvoj a výstavba s. r.o., IČO: 27504514 
• Spin & spol. s r.o., IČO: 25256335 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-061 „Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, 
SKN – technický dozor investora“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Ing. Petr Kvaš – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Eva Klívarová - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3879/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-072 
„Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN - koordinátor BOZP“ níže 
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uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• Profesionálové, a.s., IČO: 28806123 
• B-KOMFORT, s.r.o., IČO: 46961348 
• Pavel Veselý, IČO: 86881647 
• TURKE CZ s.r.o., IČO: 27524141 
• Ivana Dvořáková, IČO: 40796221                                               
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-072 „DO vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN - 
koordinátor BOZP“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Ing. Petr Kvaš – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Eva Klívarová - OITS/OMI 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/3880/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-071„ 
Aquacentrum - výměna rozvaděče venkovního bazénu“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky:  
• Aleš Koubek, IČO: 66263832 
• Radek Machatý, IČO: 64818497 
• ELEKTROMONTÁŽE Březová nad Svitavou s.r.o., IČO: 63218798 
• ELEKTRO ŠAKO 2000 s. r. o., IČO: 25948997 
• Jan Dobrkovský, IČO: 73667463                                               
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-071 „Aquacentrum - výměna rozvaděče venkovního bazénu“ hodnotící 
komisi v tomto složení: 
•   Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Martin Hebr - OITS/OMI. 
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Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/3881/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-065 
„Zpracování PD – oprava 10 volných bytových jednotek“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky:  
•     TRENTO s.r.o., IČO: 63219409 
•     PRODIN a.s., IČO: 25292161 
•     astalon s.r.o., IČO: 27542009 
•     CODE spol. s r.o., IČO: 49286960 
•     HMP top s.r.o., IČO: 27502180 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-065 „Zpracování PD – oprava 10 volných bytových jednotek“ hodnotící 
komisi ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Ing. Martin Pilař – OMI. 
 

4 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
- upozornil na dodatečně předložené návrhy usnesení č. 007 – 012. 

 
 
Rozprava: 
M. Charvát k návrhu č. 006 týkající se lávky vedle Rosického mostu doplnil, že náklady na vícepráce 
půjdou za městským obvodem. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3882/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
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2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-053 „Dostihové závodiště - oprava soc. zařízení (muži a ženy) ve III. NP 
tribuny A“ dodavateli Instal Hanousek s.r.o., V Ráji 575, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 
06671918 s nabídkovou cenou 521.214,60 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3883/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-069 „DDM Beta - výměna 
okenní sestavy v gymnastickém sále“ dodavateli PT point s.r.o., Nádražní 292, 533 51 Pardubice, 
IČO:  25944312 s nabídkovou cenou 396.816,- Kč bez DPH 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3884/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
5 – přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu "Přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie“ v rámci akce „Terminál JIH, Pardubice - PD" společnosti  ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Děčín, IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly 405 02, s předpokládanou cenou ve výši 
2.290.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3885/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
5 výjimky ze směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o uzavření smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 35 kV (VN) se  společností  ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, IČ: 24729035, 
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly 405 02, s předpokládanou cenou ve výši 296.000,-- Kč bez DPH v 
rámci realizace akce "Terminál JIH, Pardubice" (Parkovací dům). 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3886/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
5 výjimky ze směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o uzavření smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 35 kV (VN) se  společností  ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, IČ: 24729035, 
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly 405 02, s předpokládanou cenou ve výši 160.000,-- Kč bez DPH v 
rámci akce "Terminál JIH, Pardubice" (Nabíjení pro elektrobusy). 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3887/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 13 odst. 
7 písm. b) směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné zakázky č. 
OVZ-VZZR-2020-005 „Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Labe vedle Rosického mostu“  o uzavření 
dodatku  č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2020-005 ze dne 4.5.2020, na základě změnového listu 
č. 1, který upravuje změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavatelem "Společnost – pro 
stavbu Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“" (společnost je sdružením 
dodavatelů: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, IČO: 25253361 + EUROVIA CS, a.s., Praha, 
IČO: 45274924), s cenou víceprací  ve výši 1.041.088,74 Kč bez DPH a cenou méněprací ve výši - 
1.133.445,98 Kč bez DPH a o změně bankovního spojení Společníka 1 na nový účet vedený u 
Komerční banky, a.s., číslo účtu: 123-1855410237/0100. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2020/005 ze dne 4.5.2020 s dodavatelem 
"Společnost – pro stavbu Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“" (společnost 
je sdružením dodavatelů: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, IČO: 25253361 + EUROVIA 
CS, a.s., Praha, IČO: 45274924),, v rámci realizace akce  „Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle 
„Rosického mostu“ na základě změnového listu č. 01, upravujícího změnu stavby vzniklou při její 
vlastní realizaci s cenou prací (vícepráce a méněpráce) ve výši  - 92.354,24 Kč bez DPH a dále na 
změnu bankovního spojení Společníka  1 na nový účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 
123-1855410237/0100. 
Z: Hruška Jaroslav, vedoucí OMI 
T: 30.8.2020 
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Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/3888/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-058 „Budova U Divadla 828 – III. NP sanace kanceláří – realizace“ 
dodavateli STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Pardubice, Ostřešany 320, PSČ 530 02, IČO: 25968203, s 
nabídkovou cenou 2.974.639,23 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/3889/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-059 „MŠ Bulharská – oprava a nátěr střechy“ dodavateli DM Stavby CZ 
s.r.o., Palackého třída 1948, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 04636601, s nabídkovou 
cenou 597.064,25 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/3890/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-060 „MŠ Wintrova – oprava střechy“ dodavateli IzoDol s.r.o., Staré 
Hradiště – Hrobice 4, PSČ 533 52, IČO: 28851731, s nabídkovou cenou 825.360,01 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/3891/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-033 „MŠ Raisova - oprava přístupového chodníku“ dodavateli 
Stavitelství Kudláček s.r.o., Raisova 996, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 02680327, s 
nabídkovou cenou 570.434,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/3892/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-062 „MŠ Gebauerova – oprava rozvodu ÚT“ dodavateli EKO-INVEST 
PARDUBICE s.r.o., Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 530 02, IČO: 27498824, s nabídkovou 
cenou 406.408,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/3893/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-066 „ZŠ E. Košťála – úprava 
prostor pro potřeby ZŠ Montessori - přeložka teplovodních rozvodů“ dodavateli INSELV ENERGIE 
s.r.o., Na Ležánkách 1813, 530 03 Pardubice, IČO: 48150207 s nabídkovou cenou 800.248,- Kč bez 
DPH. 
 

5 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Rozprava: 
V. Ulrych požádal o vysvětlení, jakým způsobem dochází k vyřazení uchazečů v případě e-aukcí. 
→ P. Kvaš upřesnil, že uchazeči jsou vyřazeni tím, že se do e-aukce nepřihlásí. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3894/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-04 "Dodávka 42 ks osobních počítačů“ dodavateli 
TOPSOFT JKM spol. s.r.o., Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 25403435,  
s nabídkovou cenou 437 514,- Kč bez DPH (529 391,94 Kč včetně DPH). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3895/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-05 "Dodávka 11 ks notebooků s dokovací stanicí“ 
dodavateli C SYSTEM CZ a.s.,636 00 Brno-Židenice, Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, IČ: 27675645, 
s nabídkovou cenou 213 950,- Kč bez DPH (258 879,50 Kč včetně DPH). 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3896/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2019-10 "Servis tiskáren pro Magistrát města Pardubic a 
Úřady městských obvodů I, II, III, IV, V, VI, VII na 1 rok“ a to v rámci dílčí části plnění A -dodavateli 
SENTA, spol. s r.o., Náhon 277, Hradec Králové, 50009, IČO:48153028, s nabídkovou cenou 508 
043,91 Kč včetně DPH. Jednotkové ceny za práci a součástky budou přílohou smlouvy. 
II. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2019-10 "Servis tiskáren pro Magistrát města Pardubic a 
Úřady městských obvodů I, II, III, IV, V, VI, VII na 1 rok“ a to v rámci dílčí části plnění B -dodavateli 
SENTA, spol. s r.o., Náhon 277, Hradec Králové, 50009, IČO:48153028, s nabídkovou cenou 2 
716,45  Kč včetně DPH. Jednotkové ceny za práci a součástky budou přílohou smlouvy. 
III. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2019-10 "Servis tiskáren pro Magistrát města Pardubic a 
Úřady městských obvodů I, II, III, IV, V, VI, VII na 1 rok“ a to v rámci dílčí části plnění C -dodavateli 
SENTA, spol. s r.o., Náhon 277, Hradec Králové, 50009, IČO:48153028, s nabídkovou cenou 20 
557,90 Kč včetně DPH. Jednotkové ceny za práci a součástky budou přílohou smlouvy. 
IV. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2019-10 "Servis tiskáren pro Magistrát města Pardubic a 
Úřady městských obvodů I, II, III, IV, V, VI, VII na 1 rok“ a to v rámci dílčí části plnění D -dodavateli 
Vladimír Fišer, V Ráji 1685, Pardubice, 53002, IČO:76011305, s nabídkovou cenou 482 914,63 Kč 
včetně DPH. Jednotkové ceny za práci a součástky budou přílohou smlouvy. 
 

6 
Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3897/2020               (pro 10, 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 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "Dopravní opatření ul. Na 
Spravedlnosti, Pichlova, S. K. Neumanna - realizace".  
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: 002 
Přijaté usnesení č. R/3898/2020               (pro 10, 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 "Dopravní opatření ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. 
K. Neumanna - realizace" hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Ing. Petr Kvaš (PaedDr. Jan Mazuch) 
Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 
Ing. Tomáš Pelikán (Mgr. Vladimír Martinec) 
Pavel Studnička (Mgr. Václav Snopek) 
Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Jan Dvořáček) 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3899/2020               (pro 10, 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 "Rekonstrukce mostu M117 – 
nadjezd Kyjevská, Pardubice".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3900/2020               (pro 10, 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 "Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, 
Pardubice" hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Ing. Martin Charvát (Bc. Jan Nadrchal) 
Ing. Petr Kvaš (PaedDr. Jan Mazuch) 
Ing. Tomáš Pelikán (Mgr. Vladimír Martinec) 
Ing. Vojtěch Jirsa, Ph.D. (Ing. Jakub Kutílek) 
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Ing. Vladimír Bakajsa (Ing. Martin Moravec, Ph.D.) 
Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Jan Dvořáček) 
 

7 
Žádosti o dotace 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3901/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr ucházet se o dotaci ve výši 90% způsobilých nákladů na projekt Lávka pro pěší a cyklisty mezi 
Svítkovem a Rosicemi z Integrovaného regionálního operačního programu, SC 1.2 Zvýšení podílu 
udržitelných forem dopravy. Celkové náklady projektu jsou dle uzavřené smlouvy o dílo a dodatku 
č.2 ve výši 40 820 302,71 Kč vč. DPH, přičemž minimální podíl žadatele činí 10% způsobilých 
nákladů + 100% nezpůsobilých nákladů. Způsobilé náklady jsou dle vyjádření Řídícího výboru ITI 
Hradecko - pardubické aglomerace zafixovány na max. možnou částku ve výši 38,5 mil. Kč. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Ing. Petře Harišové, vedoucí oddělení dotačního managementu odboru rozvoje a strategie 
podepsat jménem města žádost o dotaci na projekt Lávka pro pěší a cyklisty mezi Svítkovem a 
Rosicemi 
Z: Ing. Petra Harišová, vedoucí oddělení dotačního managementu odboru rozvoje a strategie 
T: 30.7.2020 
 

8 
Rozhodnutí rady v pozice jediného akcionáře BČOV Pardubice a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3902/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhoduje 
v pozici jediného akcionáře společnosti BČOV Pardubice a.s. v likvidaci, IČ: 260 08 459, se sídlem 
Pardubice, Pernštýnské nám. 1, PSČ 530 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2372, (dále jen "Společnost"), takto: 
1. Schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 takto: 
ztrátu ve výši - 5.028,- Kč převést na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období. 
 

9 
Revokace usnesení č. R/3356/2020 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- upřesnil, že dle předloženého návrhu předloží uvedené spol. a PAP o.p.s. výsledky 

hospodaření za 1. pololetí a zároveň predikci negativních dopadů na hospodaření do konce 
letošního roku. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3903/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Mění 
Bod č. III. usnesení č. R/3356/2020 – citace: "III. Rada města Pardubic Vyzývá představenstva všech 
společností uvedených v odstavci I. tohoto usnesení a zároveň též statutárního ředitele PAP 
PARDUBICE o.p.s., aby průběžně, a to 1x měsíčně přehlednou formou, informovaly radu města o 
predikci očekávaných negativních důsledcích dopadu COVID-19 na hospodaření v roce 2020.  
Z: M. Čada, T: vždy první jednání rady v měsíci“. 
II. Rada města Pardubic 
Vyzývá 
představenstva všech společností uvedených v odstavci I. usnesení č. R/3356/2020 a zároveň též 
statutárního ředitele PAP PARDUBICE o.p.s., aby souhrnnou zprávou informovali radu města o 
dopadu COVID-19 na hospodaření za 1. pololetí 2020, a zároveň zpracovali predikci negativních 
dopadů COVID-19 do konce roku 2020. Tato zpráva bude projednaná radou města dne 17. 8. 2020.  
Z: místopředsedové představenstva/ředitel PAP/vedoucí ORS 
T: 7. 8. 2020 
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10 
Záležitosti HC DYNAMO Pardubice a.s. (určení zástupce města v dozorčí radě se 

speciálními pravomocemi dle AKC. DOHODY) 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
- s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích podal 

informaci o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3904/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s tím, aby pravomoci pro jednoho zástupce města Pardubice v dozorčí radě společnosti  
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s., IČ 601 12 476, se sídlem: Sukova třída 1735, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, definované v článku 7 Akcionářské dohody ze dne 12. 6. 2020 měl 
náměstek primátora PaedDr. Jan Mazuch. 
 

11 
Záležitosti RFP a.s. (návrh projektového týmu - plán investičního rozvoje MFA) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Rozprava: 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla podána ze 
strany členů rady města Víta Ulrycha a Jana Mazucha informace o jejich poměru k projednávané věci. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3905/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Žádá 
představenstvo společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., aby bez prodlení učinilo veškeré 
nezbytné kroky umožňující zpracování kvalitního plánu Investičního rozvoje Multifunkční arény v 
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souladu s ustanovením článku 10. akcionářské dohody, která je přílohou Pokynu k obchodnímu 
vedení pro společnost Rozvojový fond Pardubice a.s. (dále jen RFP) schváleného Radou města 
Pardubic dne 15. 6. 2020 (bod 27, návrh usnesení 1), a rozhodlo o vytvoření projektového týmu, 
jehož členy budou nejméně zástupci těchto subjektů: 
1. za statutární město Pardubice, IČO: 00274046 (5 osob, a to Martin Charvát, Jan Mazuch, Jakub 
Rychtecký, Miroslav Čada, Jan Chvojka),  
2. za Rozvojový fond Pardubice a. s., IČO: 25291408 (3 - 4 osoby, z nichž nejméně dvě musí být 
členem představenstva),  
3. za HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s., IČO: 60112476 (2 - 3 osoby, z nichž nejméně jedna 
musí být členem představenstva, a jedna osoba v pozici zástupce poskytovatele cateringových 
služeb v MFA),  
4. za zhotovitele projektové dokumentace (1 - 3 osoby, z nichž nejméně dvě budou mít odpovídající 
autorizaci),  
5. za BK Pardubice a. s., IČO: 27654796 (1 osoba s pozicí člena představenstva),  
6. za Krasobruslařský klub Pardubice, spolek, IČO: 48160377 (1 člen s pozicí statutárního 
představitele klubu). 
II. Rada města Pardubic 
Doporučuje 
představenstvu společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s., aby projektový tým pověřený 
zpracováním „Plánu investičního rozvoje MFA“ složený ze zástupců subjektů uvedených v bodu I. 
tohoto usnesení, postupoval při ustanovení a odborném vedení projektového týmu v souladu s 
principy metodiky pro projektové řízení definované ve směrnici č. 10/2019 ze dne 1. 6. 2019. 

 

12 
Projektový záměr a identifikační listina projektu - zásady pro investiční výstavbu 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal a Jakub Rychtecký, náměstci primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3906/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Projektový záměr s názvem "Zásady pro investiční výstavbu v Pardubicích" v rámci projektového 
řízení projektů a v souladu s metodikou projektového řízení, projektu zařazeného do portfolia 
projektů pod číslem PP-20-031. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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v rámci projektového řízení projektů, v souladu s metodikou projektového řízení a směrnicí 
č.10/2019-Řízení projektů, Identifikační listinu projektu s názvem "Zásady pro investiční výstavbu v 
Pardubicích", zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-20-031. 
 

13 
Projektový záměr a identifikační listina projektu - Parkovací dům u multifunkční 

arény 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Rozprava: 
Na základě proběhlé diskuse byly provedeny následující změny v identifikační listině projektu: 

- upraven termín pro základní přehled staveb, umístění v prostoru v harmonogramu projektu 
na 12/2020, 

- mezi členy řídícího výboru byl doplněn náměstek Jakub Rychtecký, 
- mezi konzultanty projektu byli doplněni zástupci AFK Pardubice a BK JIP Pardubice. 

 
T. Pelikán vnesl dotaz na zdroje financování – zda to bude i Rozvojový fond Pardubice a.s. jako 
realizátor díla. 
→ P. Kvaš upřesnil, že je to jedna z  variant. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3907/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Projektový záměr stavby s názvem "Parkovací dům u multifunkční arény" v rámci projektového 
řízení projektů a v souladu s metodikou projektového řízení, projektu zařazeného do portfolia 
projektů pod číslem PP-19-031. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
v rámci projektového řízení projektů, v souladu s metodikou projektového řízení a směrnicí 
č.10/2019-Řízení projektů, Identifikační listinu projektu s názvem "Parkovací dům u multifunkční 
arény", zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-19-031. 
 

14 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- doplnil, že předmětem veřejné zakázky je dodávka gastrovybavení pro MŠ Svítkov. 
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Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3908/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 222 odst. 5 zákona        č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky na dodávky "MŠ Svítkov – 
výstavba – realizace, dodávka gastrotechnologie" zadané v otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 
1 ke smlouvě o dodávce ze dne 23.8.2019 s dodavatelem T R E F A spol. s r.o., Hradec Králové, IČO: 
15061451, s cenou přidaného plnění ve výši 307.700,-- Kč bez DPH a cenou nevyčerpaného plnění 
ve výši -406.600,-- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce ze dne 23.8.2019 s dodavatelem T R E F A spol. s r.o., 
Hradec Králové, IČO: 15061451, s cenou změny ve výši -98.900,-- Kč bez DPH. 
Z: Ing. Hruška, vedoucí OMI 
T: 31. 7. 2020 
 

15 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3909/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč na „konání soutěžní přehlídky 
komediální tvorby Grand Festival smíchu v termínu od 20. do 27. ledna 2020“ mezi statutárním 
městem Pardubice jako příjemcem dotace a Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem 
Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 jako poskytovatelem dotace z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje. Smlouva  o poskytnutí dotace je přílohou tohoto usnesení. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Pardubice jako příjemcem dotace a 
Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 
jako poskytovatelem dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, ve znění, které tvoří 
přílohu tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
     Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
T: 31.07.2020 
 

16 
Identifikační listina projektu - CPD a Gampa 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- omluvil chybu v identifikační listině projektu - ve výši plánovaných nákladů → správně má být 
uvedeno: Realizace stavby „Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic“ 350 mil.  
Kč - stavba + pomůcky. Druhá odrážka o souvisejících investičních nákladech byla vypuštěna. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3910/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
v souladu se směrnicí č.10/2019 - Řízení projektů a v rámci projektového řízení projektů 
Identifikační listinu projektu „Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic“, která je 
přílohou č.1 tohoto usnesení, pro fázi realizace stavby, vedené v portfoliu projektů pod číslem PP-
19-018 a PP-19-019 
 
Pozn.: Příloha výše uvedeného usnesení obsahuje osobní údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 

 

17 
STAŽENO 

 

18 
Úprava platových výměrů ředitelek příspěvkových organizací ve školství 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3911/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 
s účinností od 01.08.2020 plat dle návrhu:  
Marii Dostálové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Pardubice-Dražkovice 146; 
Mgr. Vladislavě Dubánkové; ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Pardubice-Rosice nad 
Labem; 
Bc. Lence Klasové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Zvoneček Pardubice-Polabiny, 
Sluneční 284; 
Mgr. Miloslavě Mňukové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 
626;  
Bc. Marcele Nováčkové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Pardubice-Polabiny, 
Brožíkova 450; 
Mgr. Ivě Škaloudové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Klubíčko Pardubice-
Polabiny, Grusova 448. 
 
Pozn.: Příloha výše uvedeného usnesení obsahuje citlivé údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 

   
 

19 
Smlouva o vzájemné spolupráci mezi městem Pardubice a Univerzitou Pardubice 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3912/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Pardubice, IČO 274046, 
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice a Univerzitou Pardubice, Dopravní fakultou Jana Pernera, 
IČO 00216275, Studentská 95, 532 10 Pardubice o bezúplatném poskytnutí pseudonymizovaných 
dat o dopravních proudech silničních vozidel z kamerového systému Městské policie Pardubice pro 
potřeby výuky a pro oblast vědeckého a aplikovaného výzkumu na DFJP. 
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20 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu – KP 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3913/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 5 výjimky ze směrnice č.2/2020 zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Tisk propagačních materiálů" dodavateli fronte 
s.r.o., Studánecká 1120, 530 03 Pardubice IČ: 260 12 227 ve výši maximálně do 200.000, - Kč bez 
DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Zajistit uzavření objednávky na uvedené služby s dodavatelem fronte s.r.o., Studánecká 1120, 530 
03 Pardubice IČ: 260 12 227 ve výši maximálně do 200.000, - Kč bez DPH. 
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 
T: 31.07.2020 
 

21 
Záležitosti komisí RmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 
 
Rozprava: 
Bylo upřesněno, že p. Novák je vedoucím odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Krajského úřadu 
Pardubického kraje. 
J. Rychtecký dal podnět ke zvážení, zda by město nemělo mít také svého zástupce v kulturním výboru 
Pk. 
→ reagoval J. Mazuch – je to námět pro příští volební období. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3914/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Jmenuje 
pana  XXXXXXXXXXXXXXXXXX členem Kulturní komise Rady města Pardubic jako odborníka s 
hlasovacím právem. 
 

22 
Diskuse 

 
Petr Kvaš 

- omluvil se, že u informativní zprávy „Koncepční studie Veřejná prostranství Městské 
památkové rezervace v Pardubicích“ nebyla součástí zprávy samotná koncepční studie. 
Vznesl dotaz, zda má předložit zprávu opětovně nebo postačí dodatečné vložení studie do 
aplikace. 
→ Dohodnuto, že postačí její vložení do aplikace, kde se s ní členové rady budou mohou 
seznámit. 

 
 
Vítězslav Štěpánek 

- otevřel problematiku velkoobjemových kontejnerů. Dal podnět ke zvážení, zda otázku jejich 
dalšího fungování nezačlenit do výzkumu, na kterém budeme spolupracovat s Univerzitou 
Pardubice.  
→ Reagoval J. Nadrchal - poděkoval za podnět, kterým se bude zabývat. Dle jeho názoru se 
jedná o zbytnou službu, která bývá občany zneužívána. 

 
 
Jakub Rychtecký  

- požádal o svolání mimořádné schůze Rady města Pardubic (stačí formou on-line přenosu) 
ještě před nejbližší řádnou schůzí dne 20.07.2020.  Důvodem je časové hledisko, abychom 
dodrželi legislativní procesy pro zápis nové školy do školského rejstříku ve vazbě na termín 
zápisů, proto je třeba spěchat na vyhlášení zadávacího řízení na realizaci rekonstrukce 
objektu pro novou ZŠ Montessori. O konkrétním termínu budou členové rady informováni. 
 

 
Vít Ulrych 

- poděkoval za zřízení instagramového profilu města Pardubice. 
- dále poděkoval náměstkům P. Kvašovi a J. Rychteckému za svolání jednání ohledně parkování 

pro vozidla sociálních služeb. 
- otevřel diskusi ohledně slavnostního otevření nábřeží Václava Havla. Navrhl možnost konání 

na lodi Arnošt z Pardubic, případně část programu uspořádat v rámci dostihového dne.  
Požádal členy rady o jejich názor v této věci. 
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→ M. Charvát a P. Kvaš vyjádřili názor, že by nábřeží ve stávající nezrekonstruované podobě 
slavnostně neotvírali. 
→ J. Rychtecký doporučil počkat, až bude zpracována alespoň vize, jak s daným prostorem 
naložíme, na které bude panovat shoda v orgánech města. 
→ T. Pelikán v této souvislosti informoval o vzniku pracovní skupiny, která se bude zabývat 
problematikou rekreační plavby a přístavu a předpokládá, že i v tomto směru bude 
zpracována studie. Souhlasil s názorem se slavnostním otevřením počkat. 
Diskuse byla uzavřena se závěrem - se slavnostním otevřením nábřeží Václava Havla počkat, 
až budou k dispozici výše uvedené koncepce či studie, které budou při této příležitosti 
představeny. 

 
 
Tomáš Pelikán 

- upozornil, že došlo ke změně zákona č. 194/2010 Sb.  o veřejných službách v přepravě 
cestujících, dle které má nově objednatel (kraje a obce, které zajišťují na svém území 
dopravní obslužnost) povinnost zpracovat „Plán dopravní obslužnosti na dobu 5 let“.  Ten 
musí být schválen do 18ti měsíců od účinnosti zákona (15.01.2020). Změna přinese další 
dopady na uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 
→ P. Kvaš reagoval s tím, že svolá v nejbližší době jednání za účasti zástupců odboru dopravy 
a DpmP a.s. 

 
 

Schůze byla ukončena ve 17:00 hodin 

 
 
 
 
……………………………………… 
    Martin C h a r v á t 
primátor města Pardubic 

 
Ověřovatelé: 
 
 
 
………………………………………                                ……………………………………….. 
    Jakub  R y c h t e c k ý                                                                       Vítězslav  Š t ě p á n e k    

  
V Pardubicích dne 02.07.2020                                                      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem: 28 stran 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. 
 


