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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Pozvánka na 42. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se koná dne 28.04.2022 od 16:00 hodin 

 ve Společenském sále budovy radnice 

Důležité organizační informace: 

 

Bod „Diskuse“ (pro veřejnost) bude projednán přibližně v 18:00 hodin 

 

 

Jména jsou uváděna bez titulů.

 

Návrh pořadí projednávaných materiálů: 

1. Převody a prodeje nemovitostí 

P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 

Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 

2. Nebytové prostory - snížení nájemného - Tomáš Srb, IČ 748 60 976 (NP v areálu čp. 324 Jana 

Palacha) 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 

3. Novela vyhlášky o veřejném pořádku 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 

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

P: Kutílek Jakub, předseda kontrolního výboru 

Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 

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

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Musilová Renata, odbor ekonomický 
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6. Poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z oblasti kultury 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

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

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 

7. IV. změna rozpočtu na rok 2022 – rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

8. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

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

Kroupová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

Menyhárt Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

9. Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ožďanová Marcela, odbor sociálních věcí 

10. Podpora sociálního podnikání a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 

podpory v sociální a zdravotní oblasti 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Víznerová Daniela, odbor sociálních věcí 

11. Strategický plán rozvoje města - Akční plán na rok 2022 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Doležalová Blanka, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

12. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP  

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

13. Diskuse 

 

Informativní zprávy: 

Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Rašková Kateřina, odbor rozvoje a strategie 

Vojta Vít, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Plnění usn. č. Z/2532/2021 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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Níže uvedené body budou navrženy k zařazení do programu v den jednání: 

 

xx. Poskytnutí individuální dotace z Programu podpory cestovního ruchu 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

xx. Předložení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 svazku 

obcí Pardubická labská a DSO Hradubická labská 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Kvaš Petr, náměstek primátora 

xx. Změna ve složení orgánů RFP a.s. a Nadace pro rozvoj města  

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Informativní zpráva: Průběžná informace k plnění usnesení Z/2821/2022 (prověření rekonstrukce 

ulice K Vápence  

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru 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: Pešková Alena (organizační oddělení MmP)  

 

Martin Charvát, v.r.  

primátor města 


