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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 66. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 22.10.2020 od 14:00 hodin  

prostřednictvím videokonference 

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

  
  

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program 66. mimořádné schůze RmP dne 22.10.2020 byl schválen takto: (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 

1. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
 

2. Diskuse 
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Jmenování ověřovatelů ze 66. mimořádné schůze RmP dne 22.10.2020 

 
Ověřovateli zápisu ze 66. mimořádné schůze RmP byli jmenováni Jakub Rychtecký 
             Vít Ulrych 

 

 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení 

 
Zpravodaj: Miroslav Čada, vedoucí ORS 

- Uvedl, že problematika byla opakovaně projednána a shrnul procesní kroky, kterými došlo ke 
změně v zadávací dokumentaci projektu na revitalizaci letního stadionu – zpřesnění v části 
smlouvy o dílo a vymezení území a také zpřesnění některých technických detailů 
v součinnosti s OMI, ORS a v právní části. 

 
Rozprava: 

- K. Vopršalová nabídla zodpovězení otázek členů rady 
- M. Charvát všem zainteresovaným poděkoval za vyřešení komplikovaných námitek a 

připomínek původního zadávacího řízení 
- J. Nadrchal také poděkoval a uvedl, že nehrozí ztráta času, naopak došlo by k prodlevě, kdyby 

se pracovalo s původním zadávacím řízením 
- P. Kvaš vyjádřil nesouhlas s předloženými návrhy, upozornil na ekonomické dopady 

pandemie a proto navrhl, aby se o realizaci tréninkové části SO 06, která není nezbytně 
nutná, mohlo rozhodnout dodatečně → podal nový návrh na usn. č. 003  

- J. Hruška nedoporučil již potřetí měnit zadávací dokumentaci, nejen z důvodu návazností, ale 
i proto, že původní projekt byl velmi „osekán“. 

- J. Mazuch by uvítal stažení návrhu č. 001 a 002, vyslovil podporu návrhu P. Kvaše č. 003 
- J. Rychtecký připomenul, že s využitím SO 06 se počítá i pro plnění ŠVP pro výuku tělesné 

výchovy pro potřeby ZŠ Štefánikova (nedostatečné prostory pro vybudování plnohodnotného 
sportoviště v areálu školy) a ZŠ Bratranců Veverkových (zde není možné do sportoviště 
investovat, pozemky nevlastní město). 

- V. Ulrych vznesl dotaz, zda i bez SO 06 bude mít stadion prvoligovou úroveň → ano, ale 
nebude, kde trénovat 

- P. Kvaš uvedl, že nebude hlasovat pro původní návrhy a vyzdvihl finanční úsporu cca 20 mil. 
Kč za nerealizaci SO 06 

- T. Pelikán upozornil, že není vyprojektováno nic nového, co by nahradilo SO O6  
 

- Dále proběhla diskuse nad následky nerealizace SO 06 (komplikace s tenisovými kurty, výše 
odečtů méněprací, změna s právem opce, možnosti náhrady SO 06 v projektu apod.) 
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- V. Štěpánek zdůraznil finanční náročnost projektu, upozornil na další náklady města spojené 
nejen s profesionálním sportem ve městě (hokejový klub, dostihový spolek, dopravní podnik, 
EBA a.s. aj.) 

 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4578/2020               (pro 8, proti 3, 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 "Revitalizace letního stadionu".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textové přílohy). 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4579/2020               (pro 8, proti 3, 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 "Revitalizace letního stadionu" hodnotící komisi 
včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Ing. Martin Charvát (Bc. Jan Nadrchal) 
Ing. Petr Kvaš (PaedDr. Jan Mazuch) 
Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 
Ing. Tomáš Pelikán (Mgr. Vladimír Martinec) 
František Brendl (Ing. arch. Aleš Klose) 
Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Jan Dvořáček) 

 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 3, proti 6, zdrž. 2) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

přepracování zadávacích podmínek „Revitalizace letního stadionu“ v tom smyslu, že tréninkové hřiště 
SO06 bude součástí nabídky, ale nemusí být součástí realizace. 
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_____________________________________________________________________________ 

Schůze byla ukončena v 14:50 hodin. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………… 
Martin Charvát 
primátor města Pardubic  

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Jakub  R y c h t e c k ý 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Vít  U l r y c h       
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 26.10.2020      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (4 stránky) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být 
na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  


