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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Pozvánka na 15. řádnou schůzi Rady města Pardubic,  

která se koná dne 05.04.2023 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady města 

 

Jména jsou uváděna bez titulů.

 

Návrh pořadí projednávaných materiálů: 

1. Revokace usnesení - pozemky 

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

Z: Macela Miroslav (odbor majetku a investic) 

Pilná Vladimíra (odbor majetku a investic) 

2. Návrh na odpis majetku s pořizovací cenou vyšší 50 tis. Kč 

P: Nečas Ondřej (vedoucí odboru ekonomického) 

Z: Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru) 

Míčová Lenka (odbor ekonomický) 

3. Veřejné zakázky KT 

P: Turek Jiří (vedoucí kanceláře tajemníka) 

Z: Marek Petr (kancelář tajemníka) 

4. Změna Organizačního řádu 

P: Zitko Michal (tajemník magistrátu) 

Z: Turek Jiří (vedoucí kanceláře tajemníka) 

5. Výstavba nové multifunkční haly/akcionářská dohoda v HC (schválení vyjednávacího týmu 

města) 

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

Z: Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

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

STAŽENO 

  

  



  2 

 

 

7. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení  

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Vopršalová Karolína (odbor rozvoje a strategie) 

Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

8. Spolupráce s Dostihovým spolkem, a.s. – reklamní služby, poskytnutí prostor 

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

9. 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) 

10. Výjimka z počtu žáků ve třídě 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

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

Havlíková Olga (odbor školství, kultury a sportu) 

11. Pořadatelství akce Sportovní park Pardubice a poskytnutí licence k užití ochranné známky - 

Sportovní park Pardubice 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

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

Strejček Radek (odbor školství, kultury a sportu) 

 

12. Změna kapacity školní jídelny - STAŽENO 

 

13. Záměr podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

Z: Bartošová Iva (vedoucí odboru sociálních věcí) 

Procházková Jana (odbor sociálních věcí) 

14. Úprava platového výměru ředitele Centra pro otevřenou kulturu, p.o. 

P: Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

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

Dvořák Lukáš (odbor školství, kultury a sportu) 

15. Prominutí poplatku z prodlení 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Koblížková Jana (odbor majetku a investic) 

Klínská Lenka (odbor majetku a investic) 

16. Bytové družstvo Dubina 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Skalická Hana (odbor majetku a investic) 

Hrdá Bohuslava (odbor majetku a investic) 
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17. Dohody o ukončení nájmu bytu 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Skalická Hana (odbor majetku a investic) 

Hrdá Bohuslava (odbor majetku a investic) 

18. 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) 

19. 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) 

20. Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti R.D.Engineering s.r.o. 

P: Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

Z: Kyncl Jiří (kancelář primátora) 

21. Program 6. zasedání ZmP dne 24.04.2023– obdržíte dodatečně 

P: Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

Z: Kutálková Lucie (kancelář primátora) 

Pešková Alena (kancelář primátora) 

22. Diskuse 

 

Informativní zprávy: 

 

Zahraniční služební cesty 

P: Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

Z: Cabrnoch Tomáš (kancelář primátora) 

 

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

 

IV. změna rozpočtu na rok 2023 - rozpočtová opatření 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

Z: Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický) 

Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru) 

 
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)  

 

Jan Nadrchal, v.r.  

primátor města 


