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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora  

 

Zápis z 82. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 22.06.2017 od 23:20 hodin  

v zasedací místnosti rady města 
 

Přítomni: 

Martin Charvát, Helena Dvořáčková, Jiří Rozinek, Jakub Rychtecký, Jan Řehounek, Ivana Dolečková, 
Dušan Salfický, Libor Slezák, František Weisbauer  
 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
 
Omluveni:  Vladimír Ninger, Vítězslav Novohradský,  

 

 

 
 

I. 

Schválení programu jednání  
 

Program 82. mimořádné schůze RmP dne 22.06.2017 byl schválen takto:  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

1. Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. - smlouva o nájmu 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 

2. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

P: Řehounek Jan, náměstek primátora 

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

3. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2017 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 
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II. 

Schválení usnesení z 81. řádné schůze RmP dne 22.06.2017 a jmenování 

ověřovatelů z 82. mimořádná schůze RmP dne 22.06.2017 
 

Usnesení a zápis z předešlé 81. řádné schůze RmP byly schváleny. 

Ověřovateli zápisu z 82. mimořádné schůze RmP byli jmenováni Jiří Rozinek  

                     Ivana Dolečková 

 

 
 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv  

 

1 

Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. - smlouva o nájmu 
 

Zpravodaj: Dvořáková Helena, náměstkyně primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/5924/2017               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

uzavřít smlouvu o nájmu na prostor označený jako nebyt č. 541 o výměře 64,09 m2, nacházející se 

ve II. nadzemním podlaží Evropského spolkového domu tvořeného budovou č.p. 54 v Pardubicích  - 

Starém Městě, v ulici Klášterní, která je součástí stavební parcely č. 94/1, a budovou čp. 55 v 

Pardubicích - Starém Městě, na Pernštýnském náměstí, která je součástí stavební parcely č. 92, vše 

v obci a katastrálním území Pardubice, se spolkem Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z. s., se 

sídlem Klášterní 54 a Pernštýnské náměstí 55, 530 12 Pardubice - Staré Město, účel nájmu - 

kanceláře , výše nájemného 481,28 Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá.  

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o nájmu podle bodu I. 

Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 

T: 31.7.2017 
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Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 
 

Zpravodaj:  Řehounek Jan, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/5925/2017               (pro 9, 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 "Aquacentrum Pardubice – 

výstavba 25m bazénu".  

Přílohu důvodové zprávy tvoří:  

1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 

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

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/5926/2017               (pro 9, 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 "Aquacentrum Pardubice – výstavba 25m bazénu" 

hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 

Členové hodnotící komise (náhradníci) 

Ing. Jan Řehounek   (Ing. Helena Dvořáčková) 

Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 

Ing. Jiří Lejhanec (Ing. Jan Linhart) 

Ing. Petr Klimpl (Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek) 

Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Jan Dvořáček) 

 

 

3 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 

2017 
 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
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- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/5927/2017               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 

Schvaluje 

podání žádosti o poskytnutí dotace na činnost a provoz Turistického informačního centra Pardubice 

pro rok 2017 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Případným konečným příjemcem 

dotace bude Kulturní centrum Pardubice, IČ: 000 85 286, příspěvková organizace města. Žádost je 

přílohou tohoto usnesení. 

 

 

 

Schůze byla ukončena ve 23:30 hodin

 
 

 

         ………………………………………. 
                                                                                                      Martin  C h a r v á t 
          primátor města Pardubic 
Ověřovatelé: 
 
…………………………………………….         
Jiří  R o z i n e k      
 
 
 
…………………………………………… 
Ivana  D o l e č k o v á 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

Pardubice  23.06.2017.2017     (Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracovala:  Lucie Pavlová, organizační odd. KP 

Celkem 4 strany zápisu 

 

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. 
 


