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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Pozvánka na 120. řádnou schůzi Rady města Pardubic,  

která se koná dne 23.05.2022 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady města 

 

Jména jsou uváděna bez titulů.

 

Návrh pořadí projednávaných materiálů: 

1. Individuální dotace z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti - STAŽENO 

 

2. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - Územní studie 

Park Na Špici 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Z: Kulhavý Karel, odbor hlavního architekta 

3. Veřejné zakázky KT 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Z: Marek Petr, kancelář tajemníka 

4. Uznání závazku a dohoda s ŘSD o způsobu jeho náhrady 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Linhart Karel, odbor životního prostředí 

5. Prohlášení obce o potřebě navýšení kapacit služeb péče o děti 

P: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 

6. Záležitosti příspěvkové organizace   

P: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

7. Vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy 

P: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
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8. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Pardubic na volební období let 2022 - 2026 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

Málková Irena, kancelář tajemníka 

9. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 

10. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 

11. Revokace usnesení - pozemky 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Vodrážková Soňa, odbor majetku a investic 

12. Pověření nového ředitele Městské policie Pardubice k jednání v pracovněprávních vztazích 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Zitko Michal, tajemník magistrátu 

Z: Kavalírová Adéla, kancelář tajemníka 

Matičková Ivana, kancelář tajemníka 

Zitko Michal, tajemník magistrátu 

13. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu – OMI  

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 

14. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města  

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Sádovská Lenka, odbor majetku a investic 

15. Dohoda s provozovatelem areálu letního koupaliště Cihelna po dobu jeho uzavření 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Huňková Katarína, odbor majetku a investic 

16. Bytové domy - zvýšení nájemného  

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 

17. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí 

v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OIT 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
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Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 

18. Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z oblasti kultury  

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 

19. V. změna rozpočtu na rok 2022 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Chvojka Renata Arwen, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

20. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Chvojka Renata Arwen, odbor ekonomický 

Musilová Renata, odbor ekonomický 

21. Smlouva o používání KB eTradingu  

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Dvořáková Petra, odbor ekonomický 

22. Smluvní záležitosti EBA a.s. (spolupráce s PK při navyšování ZK)                                                               

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

23. Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře RFP a.s. (výroční zpráva 2021) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Šebek Ondřej, místopředseda představenstva RfP a.s. 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

24. Smlouvy 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 

25. Výroční zpráva a účetní závěrka DPMP a.s. za rok 2021  

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 

Z: Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

26. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotící komise v 

rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu – OŠKS 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

27. Dodatek ke zřizovací listině - Památník Zámeček Pardubice 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
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Z: Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

28. Rozhodnutí jediného akcionáře SmP a.s. (výroční zpráva 2021)  

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Beneš Petr, předseda představenstva SmP a.s. 

Z: Kopecký Aleš, místopředseda představenstva SmP a.s. 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

29. Akcionářské záležitosti VAK Chrudim a.s.  

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 

30. Smlouva o poskytnutí provozní dotace pro P-PINK 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 

31. Plnění usnesení č. Z/2821/2022 (Prověření rekonstrukce ulice K Vápence) 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

32. Rozhodnutí zadavatele o přímém zadávání veřejné zakázky malého rozsahu „Managementová 

opatření v přírodním území Červeňák na rok 2022“ 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

33. Projekty města Pardubic zařazené do strategie ITI21+ 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

34. 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 

35. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

36. Revokace usnesení R/1436/2019 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

37. Akce v Enteria aréně ve veřejném zájmu v režimu vyrovnávací platby 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Menyhárt Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
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38. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Menyhárt Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

39. Darovací smlouva 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Procházková Jana, odbor sociálních věcí 

40. Investiční záměr - Azylový dům pro muže s navazujícími službami 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Štefanča Branislav, odbor rozvoje a strategie 

41. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic za rok 2021 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Burdová Martina, odbor sociálních věcí 

42. Strategie bydlení - akční plán pro rok 2022 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Štefanča Branislav, odbor rozvoje a strategie 

43. Výsledek hospodaření a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů příspěvkové 

organizace Sociální služby města Pardubic za rok 2021 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Burdová Martina, odbor sociálních věcí 

44. Volba přísedící Okresního soudu v Pardubicích 

P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 

Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

Málková Irena, kancelář tajemníka 

45. Pojmenování veřejného prostranství na území MO I 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

46. Diskuse 

 

 

Níže uvedené body budou navrženy k zařazení do programu v den jednání: 

 

xx. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí 

v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - MpP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
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xx. Vstup města do soudního řízení v pozici vedlejšího účastníka  

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

xx. Žádost o dotaci BD Husova z programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit 

 P:  Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z:  Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Hledíková Barbora, odbor rozvoje a strategie 

 

 
Upozorňujeme, že přiložené materiály mohou obsahovat osobní údaje, proto je nutné s nimi nakládat 

dle příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 

Zpracovala: Pavlová Lucie (organizační oddělení MmP)  

 

Martin Charvát, v.r.  

primátor města 


