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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

 

Pozvánka na 14. řádnou schůzi Rady města Pardubic,  

která se koná dne 22.03.2023 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady města 

 

 

Jména jsou uváděna bez titulů.

 

Návrh pořadí projednávaných materiálů: 

 

1. Jmenování vedoucí/ho odboru majetku a investic  

P: Zitko Michal (tajemník magistrátu) 

Z: Zitko Michal (tajemník magistrátu) 

2. Výroční zpráva komise pro sport za rok 2022 

P: Herudek Miroslav (předseda komise pro sport) 

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

Strejček Radek (odbor školství, kultury a sportu) 

3. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

P: Slezák Martin (zastupitel města Pardubic) 

Z: Pešková Alena (kancelář primátora) 

Pavlová Lucie (kancelář primátora) 

4. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2022 

P: Halda Jan (ředitel městské policie) 

Z: Erbs Vladimír (městská policie) 

5. Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu - MpP 

P: Halda Jan (ředitel městské policie) 

Z: Kvaš Petr (zastupitel města Pardubic) 

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

rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - MpP 

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Halda Jan (městská policie) 
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7. Nájemní smlouva – o umístění a provozu kamerového systému a technické místnosti pro provoz 

pultu centrální ochrany 

P: Halda Jan (ředitel městské policie) 

Z: Halda Jan (městská policie) 

8. Smlouva o poskytování služeb o zabezpečení dozoru v oblasti BOZP a PO u objektu a pracovišť 

MpP 

P: Halda Jan (ředitel městské policie) 

Z: Halda Jan (městská policie) 

9. Architektonická soutěž Náměstí Jana Pernera - západní část – jmenování členů soutěžní poroty 

- STAŽENO 

P: Kavalírová Zuzana (vedoucí odboru hlavního architekta) 

Z: Reiský Aleš (odbor hlavního architekta) 

10. Pravidla pro vyřizování stížností, petic a poskytování informací 

P: Turek Jiří (vedoucí kanceláře tajemníka) 

Z: Turek Jiří (vedoucí kanceláře tajemníka) 

11. Veřejné zakázky KT 

P: Turek Jiří (vedoucí kanceláře tajemníka) 

Z: Marek Petr (kancelář tajemníka) 

12. Zpráva Komise pro pozemky a reklamu 

P: Charvát Martin (předseda komise pro pozemky a reklamu) 

Z: Macela Miroslav (odbor majetku a investic) 

Pilná Vladimíra (odbor majetku a investic) 

13. Aktualizace identifikačních listin projektů a řídících výborů 

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Chvojka Jan (odbor rozvoje a strategie) 

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

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Pešková Alena (kancelář primátora) 

Pavlová Lucie (kancelář primátora) 

15. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Vopršalová Karolína (odbor rozvoje a strategie) 

Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

16. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Vopršalová Karolína (odbor rozvoje a strategie) 

Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

17. Souhlas zřizovatele 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

Z: Orlíčková Monika (odbor školství, kultury a sportu) 

Liedermanová Ivana (vedoucí odboru školství, kultury a sportu) 
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18. Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb 

poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

Z: Bartošová Iva (vedoucí odboru sociálních věcí) 

Burdová Martina (odbor sociálních věcí) 

19. Odpisové plány dlouhodobého majetku - Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

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

Morávková Natálie (odbor školství, kultury a sportu) 

20. Ocenění nejlepších pedagogických pracovníků  

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

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

Šťásková Dana (odbor školství, kultury a sportu) 

21. Úprava Smlouvy o ubytování a Ubytovacího řádu městské ubytovny Češkova 1240 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

Z: Bartošová Iva (vedoucí odboru sociálních věcí) 

Pleskotová Kristýna (odbor sociálních věcí) 

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

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

Z: Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru) 

Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický) 

Musilová Renata (odbor ekonomický) 

23. Akce v enteria aréně ve veřejném zájmu v režimu vyrovnávací platby 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

Z: Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

Strejček Radek (odbor školství, kultury a sportu) 

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

rozsahu - OIT 

P: Živný René (náměstek primátora) 

Z: Bakrlík David (odbor informačních technologií) 

Malá Zdeňka (vedoucí odboru informačních technologií) 

Czagan Jan (odbor informačních technologií) 

25. Výroční zpráva komise pro cestovní ruch za rok 2022 

P: Živný René (náměstek primátora) 

Mokrá Simona (předsedkyně komise pro cestovní ruch) 

Z: Fiedlerová Jana (odbor školství, kultury a sportu) 

26. Dodatky ke smlouvám o poskytování technické podpory - GORDIC 

P: Živný René (náměstek primátora) 

Z: Malá Zdeňka (vedoucí odboru informačních technologií) 

Czagan Jan (odbor informačních technologií) 
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27. Memorandum o spolupráci mezi městem Pardubice a Institutem enviromentálních výzkumů a 

aplikací, zapsaným ústavem a ENVICONS, s. r. o. 

P: Živný René (náměstek primátora) 

Z: Marková Lenka (odbor hlavního architekta) 

Kavalírová Zuzana (vedoucí odboru hlavního architekta) 

28. Dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty 

P: Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

Z: Míča Miroslav (vedoucí odboru životního prostředí) 

Slach Roman (odbor životního prostředí) 

29. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 

P: Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

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

Dvořák Lukáš (odbor školství, kultury a sportu) 

30. Licenční smlouva - Pardubické hudební jaro 

P: Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

Z: Fiedlerová Jana (odbor školství, kultury a sportu) 

Liedermanová Ivana (vedoucí odboru školství, kultury a sportu) 

31. Výroční zpráva kulturní komise za období listopad-prosinec 2022 

P: Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

Vencl Martin (předseda kulturní komise) 

Z: Macková Kristýna (odbor školství, kultury a sportu) 

Liedermanová Ivana (vedoucí odboru školství, kultury a sportu) 

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

v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Škoda Petr (vedoucí odboru majetku a investic) 

Dvořáček Jan (odbor majetku a investic) 

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

rozsahu - OMI 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Dvořáček Jan (odbor majetku a investic) 

Škoda Petr (vedoucí odboru majetku a investic) 

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

rozsahu - Navržení zastávek v blízkosti výpravní budovy ČD Pardubice - Rosice nad Labem 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Zubák Jiří (vedoucí odboru dopravy) 

Martincová Jana (odbor dopravy) 

35. Nebytové prostory - změna nájemních smluv a návrh prominutí nájemného 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Skalická Hana (odbor majetku a investic) 

Kudrnová Romana (odbor majetku a investic) 
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36. Bytové družstvo Poseidon 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Skalická Hana (odbor majetku a investic) 

Hrdá Bohuslava (odbor majetku a investic) 

37. Revokace usnesení č. Z/1687/2017 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Dvořáček Jan (odbor majetku a investic) 

Hebr Martin (odbor majetku a investic) 

38. P-PINK - Záměr souhlasu pronajímatele s podnájmem a souhlas vlastníka s umístěním sídla v 

čp. 363 a čp. 372 v ulici Jana Palacha 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Skalická Hana (odbor majetku a investic) 

Šklíbová Edita (odbor majetku a investic) 

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

rozsahu - odstranění bariér na zastávkách MHD Černa za Bory pošta - PD - OD 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Zubák Jiří (vedoucí odboru dopravy) 

Martincová Jana (odbor dopravy) 

40. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města  

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Skalická Hana (odbor majetku a investic) 

Sádovská Lenka (odbor majetku a investic) 

41. Dům dětí a mládeže BETA Pardubice – změna smlouvy o výpůjčce 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Skalická Hana (odbor majetku a investic) 

Šklíbová Edita (odbor majetku a investic) 

42. Volba přísedící Okresního soudu v Pardubicích  

P: Zitko Michal (tajemník magistrátu) 

Z: Uchytil Aleš (kancelář tajemníka) 

Málková Irena (kancelář tajemníka) 

43. Bezúplatný převod majetku státu do majetku města 

P: Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

Z: Kyncl Jiří (kancelář primátora) 

44. Udělení záštity Statutárního města Pardubice 

P: Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

Z: Svobodová Hana (kancelář primátora) 

Snopková Kateřina (kancelář primátora) 
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45. Diskuse 

 

 

Níže uvedený bod bude navržen k zařazení do programu v den jednání: 

 

xx. DPmP a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře (výbor pro audit)  

P: Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

Z: Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

Šebestyánová Kamila (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)  

 

Jan Nadrchal, v.r.  

primátor města 


