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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

 

Zápis ze 6. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala 19.12.2022 od 14:00 hodin  

v zasedací místnosti rady města 

Přítomni: 

Jan Nadrchal, Jan Hrabal, Jiřina Klčová, Jakub Rychtecký, René Živný, Štěpánka Fraňková, Martin 

Charvát, Otakar Janecký, Jiří Lejhanec, Jiří Rejda  

 

Michal Zitko, tajemník 

Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

Věra Netolická, interní audit 

 

Omluveni: 

František Brendl 

 

 

I. 

Schválení programu jednání 

 

Program 6. mimořádné schůze RmP byl schválen takto:  

(pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

1. Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

P: Hűbl Rostislav (ředitel městské policie) 

Z: Kvaš Petr (zastupitel města Pardubic) 

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

- osazení evidenčních tabulek - čísel mostů - OD 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Zubák Jiří (vedoucí odboru dopravy) 

Martincová Jana (odbor dopravy) 

3. Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře RFP a.s. 

P: Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

Z: Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 
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4. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti příspěvkové organizace Lentilka k Nadaci ČEZ o poskytnutí 

nadačního příspěvku 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

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

Morávková Natálie (odbor školství, kultury a sportu) 

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

rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu - OMI 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Škoda Petr (vedoucí odboru majetku a investic) 

Dvořáček Jan (odbor majetku a investic) 

6. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadání veřejné zakázky – OMI 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Škoda Petr (vedoucí odboru majetku a investic) 

Dvořáček Jan (odbor majetku a investic) 

7. Diskuse 

 

II. 

Schválení usnesení z 5. řádné schůze RmP dne 07.12.2022 a jmenování ověřovatelů 

z 6. mimořádné schůze RmP dne 19.12.2022 

Zápis a usnesení z 5. řádné schůze RmP byly schváleny. 

 

Ověřovateli zápisu ze 6. mimořádné RmP byli jmenováni Jiřina Klčová 

        Jakub Rychtecký 

 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

Zpravodaj: Jan Halda, náměstek ředitele MpP 

- Stručně okomentoval předložený materiál 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/335/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

na základě čl. 14, odst. 4 směrnice č. 8/2021, kterou se vydává Zadávací řád veřejných zakázek, o 
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přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu kategorie II dodavateli, společnosti VDT 

Technology a.s. Na Ořechovce 580/4, Praha 6, PSČ 162 00, IČO 06957021, softwarová podpora 

Breifcam ve výši 198 200,-Kč bez DPH, tedy 239 822,-Kč s DPH. 

2 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - osazení evidenčních tabulek - čísel mostů - OD 

Zpravodaj: Jan Hrabal, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál, uvedl, že Pardubice mají 53 mostních objektů. 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/336/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

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, v rámci zadávání veřejné zakázky 

malého rozsahu č. OD-VZMR-2022-03 "Osazení evidenčních tabulek - čísel mostů - OD" dodavateli 

Služby města Pardubic a.s., IČO: 25262572, Hůrka 1803, 530 12, Pardubice s nabídkovou cenou 

232.420,00 Kč bez DPH. 

3 

Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře RFP a.s. 

Zpravodaj: Jiřina Klčová, náměstkyně primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/337/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Rozhoduje 

v pozici jediného akcionáře společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO: 252 91 408, se sídlem 

třída Míru 90, 530 02 Pardubice (dále jen RFP) takto:  

a) schvaluje jako strategické rozhodnutí dle ustanovení článku 7, odst. 1, písm. k) s vazbou na 

ustanovení článku 8, odst. 3, odrážka třetí stanov společnosti RFP Dohodu o ukončení Smlouvy o 

nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 1. 2. 2016 a o finančním vypořádání v souladu se 

znaleckým posudkem č. 221124_01 ze dne 24. 11. 2022 zpracovaným Znaleckým ústavem 

Pardubice s.r.o., IČO: 498 12 815, se sídlem U Suchého dubu 1517, 530 02 Pardubice, který je 

přílohou tohoto usnesení.    
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b) schvaluje jako strategické rozhodnutí dle ustanovení článku 7, odst. 1, písm. k) stanov 

společnosti RFP  pronájem na dobu určitou nebytového prostoru detailněji definovaného ve 

znaleckému posudku č. 221124_01, který je přílohou tohoto usnesení, a to společnosti HOCKEY 

CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 601 12 476, se sídlem Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice 

(dále jen HC) s tím, že tento pronájem umožní dočasně (do data, kdy bude nájemci předáno k 

užívání  „Sportovní zázemí“ umístěné v přízemí novostavby Parkovacího domu u Multifunkční 

arény ) poskytnout HC vyhovující prostory označené v dodatku č. 2 akcionářské dohody uzavřené 

mezi společností HokejPce 2020 s.r.o. a městem Pardubice jako „Sportovní zázemí“. 

4 

Souhlas zřizovatele s podáním žádosti příspěvkové organizace Lentilka k Nadaci ČEZ 

o poskytnutí nadačního příspěvku 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/338/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 

s podáním žádosti příspěvkové organizace Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum k 

Nadaci ČEZ, IČ 26721511, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53, o poskytnutí nadačního 

příspěvku ve výši 81.700 Kč a rovněž s nabytím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové 

organizace. 

5 

Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotící komise v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Jan Hrabal, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/339/2022               (pro 10, 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-2022-101 

„Areál koupaliště Cihelna - provozování po dobu rekonstrukce“ níže uvedené dodavatele pro 

vyzvání k podání nabídky:  
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• BAZENSERVIS, s.r.o.,  IČO: 64791661 

• Jan Kulhánek, IČO: 62041312 

• P. Ministr, v. o. s., IČO: 63221691 

• PAP PARDUBICE o.p.s., IČO: 28825781 

• Služby města Pardubic a.s., IČO: 25262572 

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-2022-101 „Areál koupaliště Cihelna - provozování po dobu rekonstrukce“ 

hodnotící komisi v tomto složení: 

•   Ing. Jan Hrabal – náměstek primátora 

•   Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI 

•   Ing. Jan Dvořáček – vedoucí OITS/OMI 

•   Eva Klívarová – OITS/OMI. 

6 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadání veřejné zakázky – OMI 

Zpravodaj: Jan Hrabal, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/340/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 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. 13 odst. 

7 písm. b) směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci nadlimitní veřejné 

zakázky č. OVZ-VZZR-2020-022 "Revitalizace letního stadionu v Pardubicích“ zadané v otevřeném 

řízení o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 19.3.2021, a to na základě změnového 

listu  č. 13 upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci s dodavatelem PORR a.s., 

IČO: 43005560, s cenou víceprací ve výši 1.985.717,67 Kč bez DPH. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 19.3.2021 s dodavatelem PORR a.s., IČO: 43005560, v 

rámci realizace akce "Revitalizace letního stadionu v Pardubicích“ na základě změnového listu č. 13 

upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou dodatečných prací (vícepráce) v 

celkové výši 1.985.717,67 Kč bez DPH. 

Z: Petr Škoda, vedoucí OMI  

T: 31.1.2023 
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7 

Diskuse 

V rámci toho bodu nebyly vzneseny žádné diskusní příspěvky. 

 

 

 

Schůze byla ukončena ve 14:10 hodin.

 

 

 

 

…………………………………………… 

       Jan  N a d r c h a l 

    primátor města Pardubic  

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

………………………..………………….        
Jiřina  K l č o v á 
 

 

 

 

………………………………………………. 

Jakub  R y c h t e c k ý 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Pardubice dne 20.12.2022                       (Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 

Celkem 6 stran originálu zápisu 

 


