
Příloha č. 1 – Darovací smlouva 

 

Darovací smlouva  
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 
 
Foxconn European Manufacturing Services s.r.o.  
IČO: 25965361 
DIČ: CZ25965361  
se sídlem: U Zámečku 27, 530 03 Pardubice 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17934 
jednající: XXXXXXXXXXXXX, na základě plné moci 
(dále jen jako „Dárce“) 
 
a 
 
Statutární město Pardubice  
IČO: 00274046  
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
jednající: Ing. Martinem Charvátem, primátorem   
(dále jen jako „Obdarovaný“) 
 

tuto darovací smlouvu (dále jen „Smlouva“) 
 

 
I. 

 
1) Dárce poskytuje Obdarovanému finanční dar ve výši 49.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc korun 
českých), a to na nákup IT techniky - tabletů pro účely usnadnění komunikace seniorům v domovech 
pro seniory, jejichž je Obdarovaný zřizovatelem (dále jen „Projekt“). Obdarovaný tento Projekt 
realizuje nejpozději do 31. 12. 2020.  
 
 
2) Uvedený dar bude poskytnut bezhotovostním převodem na bankovní účet Obdarovaného vedeného 
u Komerční banky a.s., číslo účtu 19-326561/0100, a to nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 
Smlouvy s tím, že dnem poskytnutí předmětu daru je den připsání předmětu daru na účet 
obdarovaného. 
 
3) Obdarovaný prohlašuje, že uvedený dar přijímá. 
 
 

II. 
 
1) Dárce má právo domáhat se vrácení daru, jestliže Obdarovaný nepoužije dar k účelům Dárcem 
stanoveným v čl. I, odst. 1. Smlouvy nebo Projekt nebude v uvedené lhůtě realizován; a Obdarovanému 
vzniká povinnost vrátit dar Dárci do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy dárce k jeho vrácení. 
 
2) Obdarovaný se zavazuje, že bude Dárce informovat o užití daru. 
 
3) Dárce je oprávněn žádat od Obdarovaného předložení příslušných účetních dokladů prokazujících 
použití daru. 
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4) Obdarovaný se zavazuje Dárci, že ho bude v rámci Projektu vhodně prezentovat, a to způsobem 
předem odsouhlaseným Dárcem, nejdéle však do konce roku 2020. 
 
 

III. 
  
1) Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a všech jejích 
náležitostech, které smluvní strany chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
 
2) Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných zástupci obou smluvních stran, přičemž podpisy obou smluvních stran musí být připojeny 
na téže listině a uzavření takového dodatku musí být v souladu s platnou právní úpravou. Za písemnou 
formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost 
dodatků z důvodů nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a i když již bylo započato s plněním. 
 
3) Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se 
řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
4) Tato Smlouva je vyhotovována ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení této Smlouvy. 
 
5) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 
6) Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že Smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 
 
 
V Pardubicích dne ....................... V Pardubicích dne ....................... 
 
 
 
……………………………………. ……………………………………. 
              Dárce                Obdarovaný 
 

 
 
 
 
 

 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Rady města Pardubic č.            ze dne 06,4,2020, oddělení 
ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
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DAROVACÍ SMLOUVA 
 
 
MEDIATE s.r.o. 
Dolní Libchavy 325, 561 16 Libchavy  

IČ 647911866 

Společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová 

značka C 9702 

zastoupená panem Ing. Miroslavem Korábečným, výkonným ředitelem společnosti 

na základě plné moci ze dne 25.3.2013 

(jako „dárce“) 

 

a 

 

Statutární město Pardubice 
Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice 

IČ: 00274046 

DIČ: CZ00274046  

zastoupená: Ing. Martinem Charvátem, primátorem  

(jako „obdarovaný“) 

    

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tuto darovací smlouvu: 

 

 

Dárce společnost MEDIATE s.r.o. touto smlouvou daruje – bezplatně poskytuje a předává obdarovanému 

Statutárnímu městu Pardubice: 

 

Věcný dar – 2000 ks Apotheke čaj na dýchací cesty a pocení 20x1,5g v hodnotě 40 241,- Kč (slovy Čtyřicet tisíc 

dvě stě čtyřicet jedna koruna česká). 
     

Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu daru. 

 

Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá, a to do svého výlučného vlastnictví. 

 

Obě smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že dar byl předán dne 27.3.2020 dle oboustranně podepsaného 

předávacího protokolu. 

 

Dar podle této smlouvy bude využit obdarovaným výhradně pro účely podpory zdraví obyvatel především 

rizikových skupin seniorů v období pandemie COVID 19.  

 

Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné jen písemně a s podpisem obou smluvních stran. Tato 

smlouva byla vyhotovena ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž každý účastník obdržel po jednom 

vyhotovení. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají po vzájemném projednání a se svobodnou vůlí, nikoliv pod 

nátlakem, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy. 

 

V Libchavách, dne ……………………………………                                  V Pardubicích, dne …………………………………… 

 

 

 

_______________________________                  __________________________________ 

Dárce - MEDIATE s.r.o.                                                                     Obdarovaný – Statutární město Pardubice 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Rady města Pardubic č.                        ze dne 06.4.2020, oddělení ekonomické a rozvojových 

koncepcí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
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Darovací smlouva  
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 
 
Statutární město Pardubice  
IČO: 00274046  
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
jednající: Ing. Martinem Charvátem, primátorem   
(dále jen jako „Dárce“) 
 
a 
 
Sbor dobrovolných hasičů Slovany  
IČO: 65668057 
se sídlem: Krátká 673, 530 03 Pardubice 
jednající: Patrikem Dostálem, starostou sboru 
(dále jen jako „Obdarovaný“) 
 
 
 

tuto darovací smlouvu (dále jen „Smlouva“) 
 

 
I. 

 
1) Dárce poskytuje Obdarovanému finanční částku ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) 
na nákup materiál pro výrobu ochranných obličejových štítů. Obdarovaný se zavazuje, že zajistí 
dodávku 200 kusů ochranných obličejových štítů pro potřeby města Pardubice (dále jen „Projekt“). 
Obdarovaný tento Projekt realizuje nejpozději do 30. 4. 2020.  
 
 
2) Uvedený dar bude poskytnut bezhotovostním převodem na bankovní účet Obdarovaného vedeného 
u Fio Banky a.s., číslo účtu 2401143925/2010, a to nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy 

s tím, že dnem poskytnutí předmětu daru je den připsání předmětu daru na účet obdarovaného. 
 
3) Obdarovaný prohlašuje, že uvedený dar přijímá. 
 
 

II. 
 
1) Dárce má právo domáhat se vrácení daru, jestliže Obdarovaný nepoužije dar k účelům Dárcem 
stanoveným v čl. I, odst. 1. Smlouvy nebo Projekt nebude v uvedené lhůtě realizován; a Obdarovanému 
vzniká povinnost vrátit dar Dárci do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy dárce k jeho vrácení. 
 
 
2) Dárce je oprávněn žádat od Obdarovaného předložení příslušných účetních dokladů prokazujících 
použití daru. 
 

III. 
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1) Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a všech jejích 
náležitostech, které smluvní strany chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
 
2) Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných zástupci obou smluvních stran, přičemž podpisy obou smluvních stran musí být připojeny 
na téže listině a uzavření takového dodatku musí být v souladu s platnou právní úpravou. Za písemnou 
formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost 
dodatků z důvodů nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a i když již bylo započato s plněním. 
 
3) Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se 
řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
4) Tato Smlouva je vyhotovována ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení této Smlouvy. 
 
5) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 
6) Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že Smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 
 
 
V Pardubicích dne ....................... V Pardubicích dne ....................... 
 
 
 
……………………………………. ……………………………………. 
              Dárce                Obdarovaný 
 

 
 
 
 
 

 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Rady města Pardubic č.            ze dne 06.4.2020, oddělení 
ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 



SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  
 

uzavřená dle § 1746 odst. 2  zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 
 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města Pardubice  
Kontaktní osoba:  Iva Bartošová, vedoucí Odboru sociálních věcí, tel: 736 519 042 
 
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  
(dále jen objednatel)     
                 
a 
 
Dodavatel:    Berserk Security s.r.o 
Se sídlem:              Lidická 374, 53009 Pardubice  
Zastoupen:            jednatelem společnosti Pavel Jenčík  
Zastoupený ve věcech smluvních:     Pavel Jenčík  
Kontaktní osoba:    Pavel Jenčík 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČ: 28818181 DIČ: CZ28818181 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Hradci Králové oddíl c, vložka 
29222 
 
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 43-9377440277/0100   
(dále jen dodavatel)   

 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 

Smlouvu o zajištění ostrahy objektů vyčleněných pro zajištění výkonu karantény osob 
bez přístřeší a osob vykázaných z důvodů domácího násilí po dobu nouzového stavu 

(dále jen „Smlouva“) 
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I. 
Úvodní ustanovení 

 
      Objednatel v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 30. března č. 341 a v souladu s rozhodnutími 

hejtmana Pardubického kraje o povinnosti poskytnout věcný prostředek za nouzového stavu ze dne 
31. března a 2020 a 3. dubna 2020, kterými mu byla nařízena povinnost poskytnout věcný prostředek 
k řešení krizové situace, vyčlenil níže uvedené objekty za níže uvedeným účelem:  

 
i) objekt – nemovitost „náměstí Jana Pernera č.p. 2562, Zelené předměstí, Pardubice, 

umístěnou na parcele č. 5532. k.ú. 717657, Pardubice, a to potřeby umístění osob 
bez přístřeší již nakažených nemocí COVID – 19, a pro osoby vykázané z důvodů 
domácího násilí již nakažených nemocí COVID-19; 
 

ii) objekt – nemovitost „náměstí Jana Pernera č.p. 2561, Zelené předměstí, Pardubice, 
umístěnou na parcele č. 5532. k.ú. 717657, Pardubice, a to potřeby umístění osob 
bez přístřeší, jímž byla nařízena karanténa a u nichž nákaza COVID- 19 nebyla dosud 
prokázána, a pro osoby vykázané z důvodů domácího násilí, jímž byla nařízena 
karanténa a u nichž nákaza COVID- 19 nebyla dosud prokázána; 
 

iii) dočasné objekty pro nouzové ubytování na pozemcích označených jako p.p.č.  
1191/4, p.p.č. 1191/5 , p.p.č. 1191/10 v katastrálním území Svítkov, obec Pardubice 
(„stanové město“), a to potřeby umístění osob bez přístřeší, jímž byla nařízena 
karanténa a u nichž nákaza COVID- 19 nebyla dosud prokázána.   

 
 

II. 
Předmět a místo plnění smlouvy 

 
1.  Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek Dodavatele zajistit komplexní ostrahu objektů 

specifikovaných v čl. I této Smlouvy, a to za podmínek níže uvedených a závazek Objednatele za 
řádně poskytnuté služby zaplatit za podmínek níže uvedených. 

 
2.  V rámci výkonu ostrahy bude dodavatelem zajištěna fyzická ochrana a ostraha výše uvedených 

objektů, jakož i zajištění ochrany majetku, a to trvale a nepřetržitě po dobu 24 hodin denně, včetně 
víkendů a svátků. Součástí plnění bude střežení osob a majetku ve výše uvedených objektech a 
iniciativní a samotné předcházení vzniku negativních jevů, které mohou mít nepříznivý dopad na 
chod v prostorách střežených objektů.  

 
3. Dodavatel se zavazuje zajistit strážit každý z objektů, jež jsou specifikovány v čl. I této Smlouvy, 

jedním pracovníkem ostrahy. V případě nutné potřeby, po předchozí konzultaci a odsouhlasení 
s kontaktní osobou Objednatele, jež je uvedena v záhlaví této Smlouvy, zajistí Dodavatel ostrahu 
objektu prostřednictvím více svých pracovníků; i v takovém případě bude Dodavateli náležet odměna 
dle čl. III. této Smlouvy. 

 
4. Dodavatel je povinen při ostraze objektů specifikovaných v čl. I této Smlouvy zajistit zejm. tyto 

činnosti: 
 
- Komplexní ostraha výše uvedených objektů;  
- Zajištění přítomnosti 24hodinové služby, 7 dní v týdnu (včetně víkendů a svátků), střežení osob a 

majetku 
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- Vedení denních záznamů o skutečnostech významných pro provoz a ostrahu objektů;  
- Realizace ubytování přijatých osob (tj. osob podléhající povinnosti podrobit se karanténě) po 

domluvě s kontaktním pracovníkem OSV; 
- Pravidelná aktualizace seznamu ubytovaných osob;  
- Zajištění vstupu do budovy pro zásobování a dovoz obědů; 
- Průběžná kontrola objektů; 
- Hlášení vzniklých technických problémů Objednateli – technikovi Odboru majku a investic – 

havarijní služba 734 351 231; 
- Průběžná kontrola ubytovaných osob  a jejich počtu při zajištění nezbytných opatření proti šíření 

COVID-19; v případě osob ubytovaných v objektech specifikovaných v čl. I odst. i) a odst. ii.) pak 
provádět tuto kontrolu tzv. „přes zavřené dveře“; 

- Případné konflikty mezi ubytovanými budou hlášeny Policii ČR, případně městské policii 
Pardubice; 

- Dohled nad dodržováním karantény, zejména zákazu pobytu mimo určený byt anebo jiný 
vyhrazený prostor (v případě stanového města); 

- V případě, kdy by se ubytovaná osoba domáhala svévolného opuštění objektu, bude 
Dodavatelem upozorněna na protiprávnost takového jednání, ale nebude jí Dodavatelem fyzicky 
bráněno opuštění objektu. O opuštění objektu, čí záměru takové osoby opustit objekt, bude 
učiněn zápis a věc bude neprodleně oznámena Policii ČR, tak, aby Policie ČR byla případně sto 
zabránit takové osobě opustit střežený objekt; 

- Průběžná komunikace a předávání informací s určeným pracovníkem OSV; 
- Dodavatel zajistí proškolení svých pracovníků v oblasti ochrany zdraví a možnosti přenosu viru. 

Dále zajistí odpovídající ochranné pomůcky. Pokud je Dodavatel nebude mít k dispozici 
v odpovídajícím množství, oznámí tuto skutečnost kontaktnímu pracovníkovi Objednatele 
uvedeného v záhlaví této Smlouvy, který jí opatří z vlastních zásob. 
 

III. 
Odměna  

 
1. Objednavatel se zavazuje za řádně poskytnuté služby dle čl. II. této Smlouvy zaplatit dodavateli 

odměnu, a to  
 

180,-Kč bez DPH, za 1 BP,  
 

tj. 180,-Kč bez DPH za jednu hodinu a jednoho pracovníka vykonávající ostrahu objektů dle podmínek 
této Smlouvy. 
 

2.  Odměna stanovená dle předchozího odstavce této Smlouvy je platná po celou dobu trvání této 
smlouvy.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že takto stanovená odměna je úplná a nejvýše přípustná, platná po 
celou dobu realizace sjednaných plnění. Úhradu veškerých nákladů za plnění, které by dodavatel 
provedl nad rámec sjednaného rozsahu vymezeného touto smlouvou či případným dodatkem k této 
smlouvě, není objednatel povinen dodavateli poskytnout. 

4.  Smluvní strany si ujednávají max. finanční rámec za poskytované služby, a to ve výši 2.000.000,-Kč 
bez DPH. Po překročení tohoto finančního rámce není povinen Objednatel proplácet poskytnuté 
služby Dodavatelem a Dodavatel není povinen sjednané služby Objednateli plnit, nedohodnou-li se 
strany jinak. 
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IV. 
Platební podmínky, fakturace 

 
1. Objednatel se za řádně a kvalitně poskytované služby dle čl. II. této smlouvy zavazuje poskytovateli 

včas uhradit smluvní odměnu za poskytované služby uvedenou v čl. III. odst. 1 této smlouvy.  
2. Objednatel nebude poskytovat Dodavateli zálohy. 
3. Za výkon ostrahy dle této Smlouvy se Dodavatel zavazuje fakturovat 1 x měsíčně, a to na základě 

skutečně provedených služeb Dodavatelem. Přílohou faktury bude rozpis poskytnutých služeb 
s uvedením počtu pracovníků Dodavatele vykonávající ostrahu u konkrétního objektu a počtu hodin, 
po které tyto osoby vykonávaly ostrahu objektů. 

4.  Lhůta splatnosti faktur bude činit 10 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. 
5.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen dodavateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,05% dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, 
zejména:  

- označení faktury a její číslo; 
- název, sídlo, IČ a DIČ smluvních stran; 
- předmět plnění; 
- den uskutečnění zdanitelného plnění, 
- den vystavení faktury; 
- označení banky a číslo účtu, na nějž má být placeno; 
- fakturovanou částku a náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH; 
- razítko dodavatele a podpis osoby oprávněné jménem dodavatele jednat a dále 
- rozpis provedených služeb dle jejich druhu tj. běžný úklid, ostraha a recepční služby. 

 
8.  Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je objednatel oprávněn fakturu do uplynutí 

termínu její splatnosti vrátit dodavateli s označením údaje, který je na faktuře uveden nesprávně či 
který na faktuře chybí, přičemž vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Dodavatel 
bez zbytečného odkladu fakturu opraví či vystaví fakturu novou. Lhůta splatnosti běží ode dne 
prokazatelného doručení opravené či nové faktury objednateli. 

9.     Fakturu lze doručit též elektronicky na adresu faktury@mmp.cz. 
10. Veškeré platby fakturovaných částek budou provedeny bezhotovostním převodem na účet 

dodavatele uvedený na faktuře.  
 11.  Za okamžik úhrady fakturované částky se považuje okamžik, kdy dojde k odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele.  
 12. Objednatel je oprávněn na jakoukoliv pohledávku dodavatele za objednatelem z této dohody 

vyplývající započítat veškeré pohledávky, které mu za dodavatelem v průběhu trvání smluvního 
vztahu vzniknou.  

13.   Nejedná se o práce v číselníku CZ-CPA 41-43.  
14.  Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že dodavatel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud dodavatel bude zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí dodavateli pouze částku bez DPH a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele.  

15.  Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavateli uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. 
V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek 
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bude uhrazen dodavateli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po 
uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně 
dodavatele. 

 
V. 

Odpovědnost za škodu 
  
1. Dodavatel nese odpovědnost za způsobenou škodu, která se řídí právní úpravou obsaženou 

v občanském zákoníku a touto smlouvou. Obě smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k 
předcházení hrozícím škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za řádný výkon služby svých pracovníků a za škody způsobené 
činností těchto osob, která je v rozporu s povinnostmi dodavatele dle této smlouvy, jinými 
ujednáními této smlouvy a obecně závaznými právními předpisy. 

3. Dodavatel je dále povinen na výzvu objednatele pracovníka, který způsobil škodu dle čl. VI. odst. 2 
této smlouvy, nahradit pracovníkem jiným. 

4. Objednatel neručí za škody způsobené při plnění této smlouvy pracovníkem dodavatele třetím 
osobám. 

5. Dodavatel odpovídá za to, že jím poskytované služby budou poskytovány v souladu s právními 
předpisy České republiky, včas a řádně, plně v souladu s ustanoveními této smlouvy. Této 
odpovědnosti se dodavatel nemůže zprostit, a to ani odkazem na zadání objednatele, s výjimkou 
případů, kdy dodavatel upozornil objednatele na nevhodnost těchto pokynů či jejich rozpor s 
právními předpisy České republiky a objednatel na jejich splnění přesto trval.  
 
 

VII. 
Další práva a povinnosti objednatele a dodavatele 

 
1. Pracovníci dodavatele budou vykonávat službu ve stejnokroji s viditelně umístěnou visačkou se 

jménem, fotografií a identifikačním číslem. Dodavatel se zavazuje zajistit seznámení pracovníků 
dodavatele, kteří se budou podílet na plnění dle této smlouvy, s interními předpisy objednatele a 
jejich dodržování těmito pracovníky. Každý pracovník dodavatele bude proškolen o potřebných 
zákonech a interních předpisech objednatele. 

 
Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví této Smlouvy či jí pověřená osoba jsou oprávněny 
při běžném provozu provádět kontroly prováděných prací a zadávat úkoly službu konajícím 
pracovníkům dodavatele. 
 
Odpovědné osoby objednatele uvedené v čl. VII. bodu 1 této smlouvy, jsou oprávněni: 
a) Upozornit odpovědné zástupce dodavatele na okolnosti znemožňující výkon činnosti pracovníků 

dodavatele a jejich setrvaní na objektu odběratele. Zejména s ohledem na podezření z požití 
alkoholu a jiných omamných látek. Dále při zjevném porušování pracovních povinností, zásad 
BOZP, požární ochrany, ekologie a pravidel objektu ubytovny; 

b)  provádět kontrolní činnost vůči plnění dle předmětu této smlouvy. Nedostatky písemně uplatnit 
u dodavatele elektronicky prostřednictvím e-mailové zprávy odpovědné osobě dodavatele, 

c)  společně s odpovědnou osobou dodavatele projednávat a řešit veškeré problémy spojené s 
předmětem plnění smlouvy. 

 
2. Dodavatel zajistí na pokyn odpovědné osoby objednatele vystřídání pracovníka dodavatele, u 

kterého byly zjištěny okolnosti znemožňující jeho další setrvání na objektu dodavatele, zejména: 
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 a) požití alkoholu, 
b) hrubé chování k veřejnosti nebo zaměstnancům objednatele, 
c) nesplnění pokynu vydaného odpovědnou osobou objednatele v souladu s touto smlouvou, 

 d) pokud pracovník dodavatele nevykonává činnost, která je bezprostředně nutná k zajištění 
plnění předmětu smlouvy. 

3. Pracovníci dodavatele se při výkonu služby řídí: 
a) obecně závaznými právními předpisy pro výkon činnosti předmětu smlouvy, 
b) pokyny odpovědných osob objednatele a dodavatele, 
c) směrnicemi platnými v budově a dodržují vnitřní pokyny objednatele 
 

4. Dodavatel odpovídá za dodržování vnitřních pokynů a směrnic platných v budově objednatele. 
5. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli všechny potřebné informace o střeženém objektu, 

jeho specifikaci, případně informovat o rizikových místech a provést seznámení určeného 
pracovníka dodavatele s tímto objektem. 

6. Objednatel se zavazuje provést školení určeného pracovníka dodavatele o střežených objektech, a 
to z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně platných a týkajících se 
střežení objektu a působnosti odběratele. 

7. Dodavatel zodpovídá za odevzdání všech zjevně ztracených věcí, nalezených pracovníky dodavatele 
na místě výkonu služeb, pověřeným pracovníkům objednatele. 

8. Dodavatel se zavazuje, že případné překážky, které by mu bránily v řádném plnění předmětu této 
smlouvy, oznámí bez odkladu objednateli písemnou formou. 

9. Dodavatel odpovídá za nahlášení závad, případně následných škod zjištěných v souvislosti s 
prováděním úklidových prací. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění výkonu ostrahy jak samostatně, tak za přítomnosti 
pracovníka dodavatele. 

 
11. Objednatel je povinen: 

a) zabezpečit podmínky, které jsou nezbytné pro řádné a kvalitní plnění předmětu této 
smlouvy poskytovatelem, 

b) zabezpečit funkčnost uzamykání všech vchodových dveří do objektu i v objektu, 
c) obeznámit dodavatele s umístěním hlavních uzávěrů vody a elektrické energie, 

 
 

IX. 
Doba trvání smlouvy 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od uzavření této Smlouvy do doby, než budou odvolány 

rozhodnutí hejtmana Pardubického kraje, kterými byly objednateli uloženy výše uvedené opatření 
(vyčlenění věcných prostředků za nouzového stavu), nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu. 
Ustanovení čl. III odst. 4 této Smlouvy (max. finanční rámec plnění smlouvy) tímto není dotčen. 

2. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez uvedení důvodů, přičemž výpovědní lhůta činí 
1 měsíc a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé 
straně. 
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 X. 

                                                                       Závěrečná ustanovení 
 
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 

zákoníku. 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá 

strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran; podléhá ale registraci v registru smluv ( § 6 odst. 2 zák. č. 340/2015 Sb.). 
4. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že     

nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy 
připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
občanského zákoníku).  
 
 

      V Pardubicích dne ………………..    V Pardubicích dne …………………. 
 
       za objednatele     za dodavatele 
             
 
        .................................................                ................................................. 
 Ing. Martin Charvát                                                               Pavel Jenčík 

primátor                                                            
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 44. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 06.04.2020 od 10:00 hodin  

prostřednictvím videokonference 

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

 

  

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- stažení zpráv č. 13 „Smlouva o reklamě – KP“  a  č. 14 „Smlouva o užívání prostor – KP“ 
- zařazení dvou nových zpráv:  

„Darovací smlouvy“  pod bodem č. 13 a „Smlouva o zajištění ostrahy v objektech Náměstí Jana 
Pernera č.p. 2561 a 2562 a v lokalitě k.ú. Svítkov na parcelách č. 1191/4, 5, 10“  pod bodem  
č. 14 na místo stažených zpráv. 

 

Program 44. řádné schůze RmP byl včetně navržených změn schválen takto:  

(pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
1. Přijetí daru – sanitní vozidlo 

P: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 

2. 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 

Pilař Martin, odbor majetku a investic 
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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 

4. IV. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové opatření - 1. část 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
5. Úprava platového výměru ředitele příspěvkové organizace Komorní filharmonie Pardubice 

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

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
6. Městské slavnosti Pardubice - zrušení jarní části festivalu 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
7. Řízení likvidity a.s. se 100% akciovým podílem města Pardubice + doporučení s vazbou na ostatní 
a.s. s podílem města 

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

8. 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 

9. Výroční zpráva Komise pro strategii a Smart City za rok 2019 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Doležalová Blanka, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
10. Úprava platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Doubek Pardubice-
Svítkov a Lány na Důlku 

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

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
11. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – KP 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

12. Darování ochranných pomůcek 
P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 



  3 

13. Darovací smlouvy 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Procházková Jana, odbor sociálních věcí 

Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
14. Smlouva o zajištění ostrahy v objektech Náměstí Jana Pernera č.p. 2561 a 2562 a v lokalitě k.ú. 
Svítkov na parcelách č. 1191/4,5,10. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
15. Diskuse 
 

 
 

II. 
Schválení usnesení ze 43. mimořádné schůze RmP dne 30.03.2020 a jmenování 

ověřovatelů ze 44. řádné schůze RmP dne 06.04.2020 

 
Usnesení a zápis ze 43. mimořádné schůze RmP byly schváleny. 
Ověřovateli zápisu z 44. řádné schůze RmP byli jmenováni                Ludmila Ministrová 
                       Petr Kvaš 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Přijetí daru – sanitní vozidlo 

Bez úvodního komentáře 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3332/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
přijetí věcného daru na základě nabídky Krajského úřadu Pardubického kraje - sanitního vozidla zn. 
Volswagen Transporter pro potřeby Městské policie Pardubice. 
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2 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- doplnil informaci k uvádění cen vč. DPH/bez DPH – v usneseních je třeba uvádět ceny bez 

DPH, a to z důvodu, že takto jsou vypisována výběrová řízení. 
 
 
Rozprava: 
J. Rejda požádal, aby v důvodových zprávách byla uváděna výše DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3333/2020               (pro 11, proti 0, zdž. 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-2020-019 „Areál Skateparku - rekonstrukce a opravy překážek“ dodavateli 
Zdeněk Kotyza, Vamberk, Mníšek 612, IČO: 73582107, s nabídkovou cenou 493.700,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3334/2020               (pro 11, proti 0, zdž. 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-2020-022 „MŠ Rumunská - rekonstrukce 2 výtahů“ dodavateli Výtahy 
Pardubice a.s., Průmyslová 389, Pardubičky, 533 01 Pardubice, IČO: 13582101 s nabídkovou cenou 
459.500,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3335/2020               (pro 11, proti 0, zdž. 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-2020-008 „Rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti - kanalizace“ dodavateli KVIS 
Pardubice a.s., Pardubice – Rosice 151, PSČ 533 53, IČO: 46506934 s nabídkovou cenou 
2.742.003,63 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3336/2020               (pro 11, proti 0, zdž. 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-2020-015 „Letní stadion - demontáž ocelových tribun a Dostihové závodiště - 
montáž ocelových tribun“ dodavateli THS servis Pardubice s.r.o., Doubravice 46, 533 53 Pardubice, 
IČO: 15049035, s nabídkovou cenou 3.347.530,48 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3337/2020               (pro 11, proti 0, zdž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-014 „BD 
Bělehradská 513 – sanace havarijního stavu části střešního pláště“ dodavateli RECOSA Pardubice 
s.r.o., Zminný 34, Dašice, IČO: 00484318 za nabídkovou cenu 5.281.468,47 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3338/2020               (pro 11, proti 0, zdž. 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 přímém zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-041 "Aquacentrum – výměna obložení ve finské sauně 
včetně nových lavic" společnosti SAUNASYSTEM s.r.o., se sídlem Františka Diviše 1275/1a, 104 00 
Praha 10 - Uhříněves, IČO: 28942876, s nabídkovou cenou ve výši 278.500,- Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/3339/2020               (pro 11, proti 0, zdž. 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. 17 odst. 
2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné zakázky č. OMI-VZMR-
2019-32 " Cyklistická stezka ul. Průmyslová - úsek od ul. Kyjevská po Foxconn – PD “ o uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 a to na základě změnového listů č. 1, upravujících 
změnu rozsahu požadovaných prací vzniklou při zpracování projektové dokumentace, se 
zhotovitelem PRODIN a.s., Pardubice, IČO:  25292161, s cenou méněprací ve výši - 21.400,- Kč bez 
DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.07.2019 se zhotovitelem PRODIN a.s., Pardubice, 
IČO:  25292161, v rámci zpracování akce " Cyklistická stezka ul. Průmyslová - úsek od ul. Kyjevská 
po Foxconn – PD“, na základě změnového listu č. 1, upravujících změnu rozsahu požadovaných 
prací vzniklou při zpracování projektové dokumentace, s cenou prací méněpráce v celkové výši – 
21.400,- Kč bez DPH.  
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 30.5.2020 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/3340/2020               (pro 11, proti 0, zdž. 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. 17 odst. 
2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné zakázky č. OMI-VZMR-
2019-39 "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice - dopravní napojení nadjezdu 
do areálu Tesla a nemocnice“ o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.07.2019 a to na 
základě změnového listů č. 2, upravujících změnu rozsahu požadovaných prací vzniklou při 
zpracování projektové dokumentace, se zhotovitelem TOP CON SERVIS s.r.o., Praha, 
IČO:  45274983, s cenou víceprací ve výši 300.000,- Kč bez DPH. Současně se mění termín dokončení 
díla ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) z 12.5.2020 na 30.5.2020. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.07.2019 se zhotovitelem TOP CON SERVIS s.r.o., 
Praha, IČO: 45274983, v rámci zpracování akce " Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, 
Pardubice - dopravní napojení nadjezdu do areálu Tesla a nemocnice“, na základě změnového listu 
č. 2, upravujících změnu rozsahu požadovaných prací vzniklou při zpracování projektové 
dokumentace, s cenou prací (vícepráce) v celkové výši 300.000,- Kč bez DPH. Současně se mění 
termín dokončení díla ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) z 12.5.2020 



  7 

na 30.5.2020. 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 30.5.2020 
 

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

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátora města 
- stáhl návrh č. 001. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3341/2020               (pro 11, 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-2020-040 „ZŠ 
Ohrazenice - rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky:  
• MAXIMUM, s.r.o. , IČO: 62062042 
• AIR – Matyáš, s.r.o., IČO: 25283006 
• GAMET elektro, s.r.o., IČO: 25945670 
• CZ KLIMA s.r.o., IČO: 08790329 
• PRIMAKLIMA  PARDUBICE s.r.o., IČO: 27546268. 
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-2020-040 „ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni“ 
hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Bc. Barbora Vašutová - OITS/OMI. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3342/2020               (pro 11, 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-2020-039 „ZŠ 
Závodu míru - oprava parket v tělocvičně“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 25968203            
• RECOSA Pardubice, s.r.o., IČO: 00484318 
• DM Stavby CZ s.r.o., IČO: 04636601 
• TIMRA s.r.o., IČO: 04806859 
• LABSKÁ , strojní a stavební společnost s.r.o., IČO: 45538093. 
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-2020-039 „ZŠ Závodu míru - oprava parket v tělocvičně“ hodnotící komisi v 
tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Bc. Barbora Vašutová - OITS/OMI. 
 
 
Návrh usnesení č. 001 byl stažen                

 
 
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-2020-038 
„Dostihové závodiště - oprava stávajících dostihových boxů S2 a S3“ níže uvedené dodavatele pro 
vyzvání k podání nabídky:  
• TIMRA s.r.o., IČO: 04806859 
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 25968203 
• INSTAV Hlinsko a.s., IČO: 25284959 
• David Hrubeš, IČO : 70165939 
• Stavitelství Kudláček s.r.o., IČO : 02680327. 
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-2020-038 „Dostihové závodiště - oprava stávajících dostihových boxů S2 a S3“ 
hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Ing. Petr Kvaš – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
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•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Milan Ujec - OITS/OMI. 
 

4 
IV. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové opatření - 1. část 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stáhl části návrhů: č. 006/odst. IV a V, č. 008/odst. V a č. 011/odst. V. 

 
 
Rozprava: 
J. Rejda vznesl dotaz k návrhu č. 001, zda nebude ohroženo rozšíření kamerového systému do 
městských obvodů. 
→ Reagoval P. Kvaš - ubezpečil, že ohroženo není,  jedná se o zbytnou část na rozvoj pro letošní rok. 
M. Zitko podal vysvětlení k návrhu č. 003, konkrétně k navrženému snížení u odměn pro členy ZmP – 
týká se pouze rezervy pro mimořádné případy (např. vyplácení odchodného aj.). 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3343/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Městský kamerový systém – rozšiřování" (správce 214 – Městská policie) na běžné 
výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3344/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Prezentace města" (správce 414 – Kancelář primátora) na běžné výdaje položky 
"Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Komunikace s veřejností" (414 – Kancelář primátora) na běžné výdaje položky 
"Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Zahraniční služební cesty" (správce 414 – Kancelář primátora) na běžné výdaje 
položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Spolupráce se zahraničím" (správce 414 – Kancelář primátora) na běžné výdaje 
položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 230,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Image časopisu – To jsou Pardubice" (správce 414 – Kancelář primátora) na běžné 
výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3345/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Implementace systémů řízení kvality" (správce 914 – Kancelář tajemníka) na běžné 
výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Náklady soudních řízení, právní konzultace" (správce 914 – Kancelář tajemníka) na 
běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Školení a vzdělávání" (správce 914 – Kancelář tajemníka) na běžné výdaje položky 
"Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Členové zastupitelstva – odměny" (správce 914 – Kancelář tajemníka) na běžné 
výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Zamykací systém budov" (správce 914 – Kancelář tajemníka) na běžné výdaje 
položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Strojní investice" (správce 914 – Kancelář tajemníka) na běžné výdaje položky 
"Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 301,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Stavební investice – budova U Divadla 828 – výměna vrat" (správce 914 – Kancelář 
tajemníka) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozp20očtu ve výši Kč 688,0 tis. z běžných 
výdajů položky " Stavební investice – budova 17. listopadu – výměna oken " (správce 914 – 
Kancelář tajemníka) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – 
Ekonomický odbor). 
IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných 
výdajů položky " Stavební investice – budova Pernštýnské nám. 1 – repase oken " (správce 914 – 
Kancelář tajemníka) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – 
Ekonomický odbor). 
X. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Stavební investice – budova 17. listopadu – klimatizace" (správce 914 
– Kancelář tajemníka) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – 
Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3346/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Stavební úřad – provoz" (správce 1211 – Stavební úřad) na běžné výdaje položky 
"Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3347/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Výpočetní technika" (správce 1814 – Odbor informačních technologií) 
na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
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Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3348/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Údržba veřejné zeleně" (správce 1015 – Odbor životního prostředí) na běžné 
výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Mobilní zeleň tř. Míru a Masarykovo nám." (správce 1015 – Odbor životního 
prostředí) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 384,1 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory ekologické výchovy a osvěty" (správce 1015 – Odbor 
životního prostředí) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – 
Ekonomický odbor). 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných 
transferů položky "PPEVO – Ekocentrum Paleta" (správce 1015 – Odbor životního prostředí) na 
běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/3349/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Čištění komunikací včetně zimní údržby" (správce 1327 – Odbor dopravy) na běžné 
výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 520,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD" (správce 1327 – Odbor 
dopravy) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Demolice podchodu M119 nám. Republiky" (správce 1327 – Odbor 
dopravy) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 



  13 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/3350/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "ÚS S.K. Neumanna (revize)" (správce 811 – Odbor hlavního 
architekta) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Technická pomoc (průzkumné a projektové práce)" (správce 811 – Odbor hlavního 
architekta) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Technická pomoc (průzkumné a projektové práce)" (správce 811 – 
Odbor hlavního architekta) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – 
Ekonomický odbor). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "ÚS (III) vyplývající z XVIII změny ÚP" (správce 811 – Odbor hlavního 
architekta) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Studie/návrh stavby ZUŠ Polabiny" (správce 811 – Odbor hlavního 
architekta) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/3351/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 395,0 tis. z běžných 
výdajů položky "ITI – Strategie ITI Hradecko pardubické aglomerace – 2021+" (správce 1411 – 
Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – 
Ekonomický odbor). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "ZŠ Waldorfská – Odborné učebny – ITI – ostatní náklady" (správce 1411 – Odbor 
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rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 
odbor). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "ZŠ Štefánikova – Odborné učebny – ITI – ostatní náklady" (správce 1411 – Odbor 
rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 
odbor). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "ZŠ Prodloužená – Odborné učebny – ITI – ostatní náklady" (správce 1411 – Odbor 
rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 
odbor). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Energetické audity a průkazy objektů města" (správce 1411 – Odbor rozvoje a 
strategie) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Externí energetické služby" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné 
výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Provoz energetického dispečinku" (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie) na 
běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Energeticky úsporné projekty v budovách v majetku města" (1411 – Odbor rozvoje 
a strategie) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Energeticky úsporné projekty – regulace technických zařízení ZŠ a 
MŠ" (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva 
rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
X. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Smart City projekty" (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje 
položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
XI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "MAS Dukla – Dukla sportovní – PD" (správce 1411 – Odbor rozvoje a 
strategie) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
XII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2021 ve výši Kč 8 000,0 
tis. na kapitálové výdaje položky „MAS Dukla – Dukla sportovní“ (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). 
XIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Plán udržitelnosti městské mobility (SUMP)" (1411 – Odbor rozvoje a strategie) na 
běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
XIV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2021 ve výši Kč 2 000,0 
tis. na běžné výdaje položky „Plán udržitelnosti městské mobility (SUMP)“ (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/3352/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory sportu" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu) na 
běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z běžných 
výdajů položky "PPS – vyhlášení nejúspěšnějších sportovců pardubicka" (správce 1734 – Odbor 
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – 
Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných 
výdajů položky "PPS – rezerva" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje 
položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Pardubičtí tahouni - propagace a marketing" (správce 1734 – Odbor školství, 
kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 
odbor). 
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V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 69,0 tis. z běžných 
výdajů položky "PPS – dětský maraton" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu) na běžné 
výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/3353/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Zelená brána – oprava – III. etapa - PD" (správce 711 – Odbor 
majetku a investic) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 
odbor). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 290,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Areál Dostihového závodiště – rekonstrukce kolbiště - PD" (správce 
711 – Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – 
Ekonomický odbor). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 210,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Areál Dostihového závodiště – zavedení užitkové vody - PD" (správce 
711 – Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – 
Ekonomický odbor). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 440,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 – rekonstrukce – protipožární 
okna" (správce 711 – Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva 
rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 850,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "BD Husova 1116-1119 – revitalizace objektů - PD" (správce 711 – 
Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – 
Ekonomický odbor). 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2021 ve výši Kč 6 850,0 
tis. na kapitálové výdaje položky „BD Husova 1116-1119 – revitalizace objektů – PD“ (správce 711 – 
Odbor majetku a investic). 
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VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Divadlo 29 – klimatizace - PD" (správce 711 – Odbor majetku a 
investic) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 850,0 tis. z běžných 
výdajů položky "NP – areál Červeňák – demolice objektu bývalých kasáren" (správce 711 – Odbor 
majetku a investic) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 
odbor). 
X. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "CS – propojení mostů Khonova a Červeňák s napojením na CS v ul. 
Kyjevská" (správce 711 – Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva 
rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
Původní návrh č. 011 - odst. X 
X. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Annenský podjezd – dopravní řešení - PD" (správce 711 – Odbor 
majetku a investic) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 
odbor). 
XII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 900,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Lávka přes Labe – park Na Špici – koupaliště Cihelna - PD" (správce 
711 – Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – 
Ekonomický odbor). 
XIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Mokrý poldr na Spojilském odpadu - PD" (správce 711 – Odbor 
majetku a investic) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 
odbor). 
XIV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 450,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Cyklostojany – centrální část města" (správce 711 – Odbor majetku a 
investic) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
XV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Stanoviště kontejnerů III. etapa - realizace" (správce 711 – Odbor 
majetku a investic) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 
odbor). 
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Návrh usnesení č. 006 – odst. IV  byl stažen                
 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 49,0 tis. z běžných 
transferů položky "PPEVO – Okresní myslivecký spolek" (správce 1015 – Odbor životního prostředí) 
na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
 
 
Návrh usnesení č. 006 - odst. V  byl stažen                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 35,0 tis. z běžných 
transferů položky "PPEVO – Záchranná stanice Pasíčka" (správce 1015 – Odbor životního prostředí) 
na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
 
 
Návrh usnesení č. 008 – odst. V  byl stažen                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "ÚS Cihelna obytná – revize" (správce 811 – Odbor hlavního architekta) na běžné 
výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor). 
 
 
Návrh usnesení č. 011 – odst. V  byl stažen                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "J. Zajíce 983 – vybudování výtahu a odstranění přístupové rampy" 
(správce 711 – Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" 
(správce 598 – Ekonomický odbor). 
 
 

5 
Úprava platového výměru ředitele příspěvkové organizace Komorní filharmonie 

Pardubice 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3354/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 
s účinností od 01.05.2020 plat dle návrhu:  
MgA. Pavlovi Svobodovi, řediteli příspěvkové organizace Komorní filharmonie Pardubice.  
  

6 
Městské slavnosti Pardubice - zrušení jarní části festivalu 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3355/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zrušení realizace jarní části Městských slavností Pardubice s názvem Zrcadlo umění v termínu 17. - 
19. června 2020, a to bez náhrady. 
 

7 
Řízení likvidity a.s. se 100% akciovým podílem města Pardubice + doporučení s 

vazbou na ostatní a.s. s podílem města 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3356/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Vyzývá 
z pozice jediného akcionáře, případně z pozice majoritního akcionáře, statutární orgány těchto 
společností:  
a) představenstvo společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. (podíl 100 %),  
b) představenstvo společnosti Služby města Pardubice a.s. (podíl 100 %)   
(vč. představenstva 100% dceřiné společnosti SmP-Odpady a.s.), 
c) představenstvo společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., podíl (100 %)  
d) představenstvo společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (podíl 96,20 %) 
e) představenstvo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (podíl 66 %),  
f) představenstvo společnosti Dostihový spolek a.s. (podíl 51,54 %),  
aby maximálně efektivně koordinovaly vzájemnou splatnost svých závazků/pohledávek (posunutí 
splatností), případně spolupracovali formou vzájemných krátkodobých zápůjček (se splatností do 1 
roku), a to s ohledem na důsledky mimořádných opatření a výpadky tržeb, které mohou v 
nejbližších týdnech/měsících u některých dceřiných společností města ohrozit jejich základní 
fungování, resp. ohrozit schopnost v budoucnu plnit základní poslání (např. z důvodu odchodu 
klíčových zaměstnanců).   
II. Rada města Pardubic 
Vyzývá 
představenstva všech společností uvedených v odstavci I. tohoto usnesení, aby důsledně evidovaly 
a nárokovaly veškeré potenciální škody, které mají přímou souvislost s rozhodnutími vlády České 
republiky (zejména vyhlášení nouzového stavu vládou ČR ze dne 12. 3. 2020, a dalších orgánů 
a institucí ČR), s cílem eliminovat dopad na fungování, resp. na budoucí existenci společností s 
majoritním akciovým podílem města.   
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 
IV. Rada města Pardubic 
Potvrzuje 
svoji připravenost poskytnout představenstvům společností uvedených v odstavci I. tohoto 
usnesení přiměřenou rozhodovací podporu (např. formou pokynů k obchodnímu vedení apod.) s 
upozorněním, že ručení za případné vzájemné zápůjčky není v rozhodovací kompetenci rady města, 
a to dle ustanovení § 85, písm. j) zákona o obcích v pl. znění.   
 

8 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 



  21 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3357/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané v otevřeném řízení "Opravy bytových jednotek – XII. etapa“, že ekonomicky 
nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka 
dodavatele OTISTAV s.r.o., Praha, IČO: 24832898, s nabídkovou cenou ve výši 2.775.118,15 Kč bez 
DPH; druhý v pořadí se umístil dodavatel SBF s.r.o., Pardubice, IČO: 45539014, s nabídkovou cenou 
ve výši 2.780.475,55 Kč bez DPH; třetí v pořadí se umístil dodavatel LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o., 
Lázně Bohdaneč, IČO: 06978754, s nabídkovou cenou ve výši 3.138.842,38 Kč bez DPH.   
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3358/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané v otevřeném řízení "Opravy bytových jednotek – XIII. etapa“, že ekonomicky 
nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka 
dodavatele OTISTAV s.r.o., Praha, IČO: 24832898, s nabídkovou cenou ve výši 3.067.728,61 Kč bez 
DPH; druhý v pořadí se umístil dodavatel LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o., Lázně Bohdaneč, IČO: 
06978754, s nabídkovou cenou ve výši 3.323.322,48 Kč bez DPH; třetí v pořadí se umístil dodavatel 
RHD, spol. s r.o., Hradec Králové, IČO: 25256360, s nabídkovou cenou ve výši 3.696.123,26 Kč bez 
DPH.   
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3359/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 



  22 

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 podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce "ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce elektrorozvodů“ zadané v otevřeném řízení o uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 9. 2019, na základě změnových listů č. 1 - č. 7 upravujících 
změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavatelem ELTODO, a.s., Praha, IČO: 45274517, 
s cenou víceprací ve výši 1.539.982.96 Kč bez DPH a cenou méněprací ve výši  -1.830.562,01 Kč bez 
DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 9. 2019 s dodavatelem ELTODO, a.s., Praha, IČO: 
45274517, na základě změnových listů č. 1 - č. 7, upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní 
realizaci, s cenou prací (vícepráce-méněpráce) ve výši -290.579,05 Kč bez DPH. 
Z: Ing. Hruška, vedoucí OMI 
T: 29. 5. 2020 
 

9 
Výroční zpráva Komise pro strategii a Smart City za rok 2019 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3360/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
výroční zprávu o činnosti Komise pro strategii a Smart City, která je přílohou tohoto usnesení. 
 

10 
Úprava platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Doubek 

Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3361/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 
s účinností od 01.05.2020 plat dle návrhu:  
Mgr. Markétě Štěpánkové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Doubek Pardubice -
Svítkov a Lány na Důlku. 
 

11 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – KP 

Bez úvodního komentáře 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3362/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 4 a 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu „Výroba a instalace skleněných přepážek z bezpečnostního skla“ na klientská kontaktní 
přepážková místa magistrátu města Pardubic dodavateli Sklenářství Kudrnáč Zdeněk, Zdeněk 
Kudrnáč, Světlá 58, 533 01 Černá za Bory, IČ: 66813000, s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 
195 .000,-- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Vystavit objednávku na službu „Výroba a instalace skleněných přepážek z bezpečnostního skla“ na 
dodavatele Sklenářství Kudrnáč Zdeněk, Zdeněk Kudrnáč, Světlá 58, 533 01 Černá za Bory, IČ: 
66813000, s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 195 .000,-- Kč bez DPH. 
T: 10.4.2020 
Z: Jelínek Radim, vedoucí KP 
 

12 
Darování ochranných pomůcek 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- upřesnil, že se jedná o dočasné řešení umožňující flexibilní nákup ochranných pomůcek. 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3363/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
odbor Kancelář tajemníka operativním nakupováním ochranných prostředků, potřebných v 
souvislosti s pandemií COVID-19. Vzhledem k potřebě rychlého jednání při těchto nákupech není 
odbor Kancelář tajemníka povinen předkládat radě města ke schválení výběr dodavatele v režimu 
VZMR – kategorie II. ve smyslu Zadávacího řádu veřejných zakázek. Rozhodnutí o výběru 
dodavatele v těchto případech činí vedoucí Kanceláře tajemníka. Kancelář tajemníka bude radu 
města následně o těchto nákupech informovat. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3364/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
odbor Kancelář tajemníka distribucí ochranných prostředků, potřebných v souvislosti s pandemií 
COVID-19, přičemž ochranné prostředky mohou být na základě pokynu členů vedení města 
distribuovány i jiným subjektům, než je statutární město Pardubice, resp. jeho zaměstnanci (může 
jít např. o městem zřizované či založené právnické osoby, jiné právnické osoby, občany města). 
Tato distribuce probíhá v právním režimu tzv. společenské úsluhy ve smyslu § 2055 odst. 1 
občanského zákoníku. O distribuovaných ochranných prostředcích je/bude vedena evidence. 
 

13 
Darovací smlouvy 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- upřesnil, že se jedná o tři návrhy na přijetí daru a jeden návrh na poskytnutí daru, který 
umožní zvýšit výrobu ochranných štítů pro město a poskytovatele sociálních služeb. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3365/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy s firmou Foxconn European Manufacturing Services, s.r.o., U Zámečku 
27, 530 03 Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát 
T: 15. 4. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3366/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy s firmou Multi CZ s.r.o, Anenská 1715, 530 02 Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát 
T: 15. 4. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3367/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy s firmou MEDIATE s.r.o., Dolní Libchavy 325, 561 16 Libchavy 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát 
T: 15. 4. 2020 
 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3368/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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uzavření darovací smlouvy se Sdružením dobrovolných hasičů Slovany, Krátká 673, 530 03 
Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát 
T: 15. 4. 2020 

14 
Smlouva o zajištění ostrahy v objektech Náměstí Jana Pernera č.p. 2561 a 2562 a v 

lokalitě k.ú. Svítkov na parcelách č. 1191/4,5,10. 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- v příloze č. 1 návrhu usnesení č. 001 upravil její záhlaví a to tak, že z názvu smlouvy vypustil 

celý druhý řádek. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3369/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
na základě čl. 14, odst. 4 Zadávacího řádu veřejných zakázek o přímém zadání veřejné zakázky 
„Ostraha a ochrana majetku, bezpečnosti a veřejného pořádku“ malého rozsahu kategorie II. 
dodavateli - společnosti Berserk Security s.r.o., se sídlem Lidická 374, 530 09 Pardubice, IČ 
28818181, s touto nabídkovou cenou: 129 600 Kč bez DPH/měsíc/1 osoba vykonávající ostrahu. 
Předpokládaný rozsah ostrahy jsou 3 pracovníci, v případě potřeby bude služba posílena. Doba 
plnění: po dobu nutnou pro realizaci opatření plynoucích z krizového stavu pandemie COVID-19. 
Předmětem zakázky je ostraha a ochrana majetku, bezpečnosti a veřejného pořádku a další 
sjednaná plnění v rámci řešení situace osob bez přístřeší, jimž byla nařízena karanténa a nejsou 
schopny zajistit svoji potřebu bydlení po dobu karantény, a pro osoby, které byly vykázány z 
důvodu domácího násilí po dobu karantény. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu se společností Berserk Security s.r.o., se sídlem Lidická 374, 530 09 Pardubice, IČ 
28818181, která je přílohou usnesení. 
Z: Martin Charvát, primátor města 
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15 
Diskuse 

 
Jiří Rejda 

- požádal o aktualizaci dřívějších tiskových zpráv na webu města. 
Reagoval R. Jelínek – přepisování starých tiskových zpráv není z kapacitních důvodů možné 
zajistit, tiskové zprávy obsahují datum vydání, ze kterého vyplývá, k jakému datu se vztahují. 
Reagoval J. Rejda – doporučil tedy vydat aktuální shrnutí ve věci změn v době karantény, 
např. v parkování. 

 
 
Vítězslav Štěpánek 

- podal nový návrh na usnesení týkající se zachování lékařské pohotovostní služby (viz níže 
uvedené přijaté usnesení č. R/3370/2020). 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3370/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
pana radního Ulrycha, aby jednal s vedením a.s. Nemocnice Pardubického kraje  - Pardubická 
nemocnice o zachování lékařské pohotovostní služby tak, aby zůstal její rozsah zachován.   
T: 30.5.2020  
Z: Ulrych Vít   
 
 
Vít Ulrych 

- vznesl dotaz, jakou výši mzdy pobírají zaměstnanci, kteří pracují z domu v jiném režimu. 
Reagoval M. Zitko – v současné době ti zaměstnanci, kteří nepracují v normálním režimu, mají 
zřízený home office za 100% platu, nebo čerpají OČR, překážky v práci magistrát nerealizuje. 

- dále vznesl dotaz k náměstku J. Mazuchovi týkající se projektu Východočeské televize na 
zprostředkování živých přenosů od umělců, kteří jsou s ohledem na aktuální situaci bez 
finančních příjmů. 
Reagoval J. Mazuch – s ohledem na to, že návrh obdržel teprve dnes, nebude se k němu v tuto 
chvíli vyjadřovat. 

- vznesl dotaz na budoucnost projektu Institutu paměti národa ve vztahu k RfP a.s., zda projekt 
nebude pro město Pardubice ohrožen. 
Reagoval M. Charvát – dle vyjádření nového ředitele RfP a.s. Ondřeje Šebka bude v této věci 
svoláno jednání.  J. Mazuch doplnil informaci o možných náhradních prostorách v Machonově 
pasáži. → V. Ulrych požádal o možnost být na jednání přizván, případně o poskytnutí 
informace o závěrech z jednání. 

- vznesl dotaz směrem k jednání se zájemcem o převzetí HC DYNAMO Pardubice a.s., které je 
naplánováno na 07.04.2020 – zda s ohledem na aktuální situaci platí konání v historickém 
sále. 
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Reagoval J. Mazuch – ano, platí, jednání proběhne za dodržení potřebných hygienických 
opatření. Důvodem je ochrana před únikem informací.  

- vznesl dotaz, zda někam postoupila jednání s hráči HC DYNAMO Pardubice a.s. o snížení 
platů. 
Reagoval M. Charvát – v této věci bude mít aktuálnější informace po čtvrtečním jednání 
dozorčí rady společnosti. 

 
 
Radim Jelínek 

- podal organizační informaci, že příští pondělí s ohledem na svátek neproběhne schůze rady 
města. Další jednání je naplánováno až na 20.04.2020 s tím, že pokud nastane potřeba něco 
projednat, bude operativně svolána mimořádná schůze rady města. 

 
 
Petr Kvaš 

- informoval členy rady, že v pátek 03.04.2020 byl jmenován členem krizového štábu 
Pardubického kraje, především za účelem zajištění lepší komunikace mezi městem a 
Pardubickým krajem. 

 
 
Jakub Rychtecký 

- uvedl, že obdržel žádost ředitelky Rehabilitačního centra Lentilka paní Bělkové o částečné 
otevření zařízení, a to na úseku fyzioterapeutické péče pro ohrožené děti s trvalými následky, 
kde mají vytipováno 25 nejrizikovějších klientů → v této věci bylo doporučeno náměstku  
J. Rychteckému předložit návrh na usnesení a schválit jej ještě na této schůzi RmP (viz níže 
uvedené přijaté usnesení č. R/3371/2020). 
 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3371/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Vyjadřuje 
souhlas s částečným otevřením rehabilitačního centra LENTILKY – konkrétně pracoviště 
fyzioterapie od 14. 4. 2020 pro cílovou skupinu dětí ve věku do dvou let. Podmínkou pro 
poskytování této péče je respektování maximálních hygienických a protiepidemiologických 
opatření, jak klientů, tak zaměstnanců Lentilky. 
II. Rada města Pardubic 
Pověřuje 
pana náměstka Rychteckého ke koordinaci a jednání o dalším provozu tohoto zařízení. 
 
 
Martin Charvát 

- podal informace ve věci zajištění péče pro lidi bez domova související s aktuální epidemií 
koronaviru, konkrétně k umisťování klientů do objektu č.p. 2561 a 2562 na nám. Jana 
Pernera a ke zřízení nouzového stanového tábora na břehu Labe. 
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Tomáš Pelikán 

- vznesl dotaz k seznamu pro distribuci ochranných pomůcek na webu města, ve kterém není 
uveden Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Reagoval P. Kvaš – uvedl, že dle nového systému je nutné se registrovat a aktualizovat 
objednávku. 
Reagoval T. Pelikán – poukázal na e-mail, který obdržel od Krajského úřadu Pk, kde je 
uvedeno, že se do objednávkového systému registrovat nemusí → rozpor těchto informací 
bude náměstkem P. Kvašem prověřen na zasedání krizového štábu. 
 

 
 

Schůze byla ukončena v 10:50 hodin 

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

 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………………………                                ……………………………………….. 
     Petr  K v a š                                                                              Ludmila  M i n i s t r o v á 
    
  

 
V Pardubicích dne 08.04.2020                                                 (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem: 29 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. 
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