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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Pozvánka na 127. řádnou schůzi Rady města Pardubic,  

která se koná dne 15.08.2022 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady města 

 

 

 

Jména jsou uváděna bez titulů.

 

Návrh pořadí projednávaných materiálů: 

 

1. Poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, dotační titul 

Podpora požární ochrany – tematická výzva 

P: Chmelík Jiří, předseda komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 

Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ožďanová Marcela, odbor sociálních věcí 

2. Individuální dotace z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, dotační titul 

Podpora požární ochrany 

P: Chmelík Jiří, předseda komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 

Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ožďanová Marcela, odbor sociálních věcí 

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

- MpP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 

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

rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - MpP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
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5. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Elektrowin 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Slach Roman, odbor životního prostředí 

6. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu - 

OHA 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Z: Marková Lenka, odbor hlavního architekta 

7. Uvolnění pozastávek 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Z: Konstantinová Blanka, odbor hlavního architekta 

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

rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 

Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

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

- OMI 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 

Hušek Petr, odbor majetku a investic 

10. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města  

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Sádovská Lenka, odbor majetku a investic 

11 Záměr uzavření smlouvy o výpůjčce (Kalyna - Komunitní uprchlické centrum, z.s.; nebyt č. 

2316/6, ul. Artura Krause) 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 

12. Výpověď nájemní smlouvy - B.V.B. Pardubice s.r.o. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 

13. Startovací bydlení pro mladé na rok 2022 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Laňarová Hana, odbor majetku a investic 
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14. Novela nařízení o tržním řádu 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 

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

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 

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

rozsahu - OD zastávky MHD 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Zubák Jiří, vedoucí odboru dopravy 

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

rozsahu - OD- most M104 kpt. Bartoše  

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Zubák Jiří, vedoucí odboru dopravy 

18. Nařízení o maximálních cenách za nucené odtahy silničních vozidel 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Zubák Jiří, vedoucí odboru dopravy 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 

Bureš Pavel, odbor dopravy 

19. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování služeb 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Zubák Jiří, vedoucí odboru dopravy 

Bureš Pavel, odbor dopravy 

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

rozsahu – OIT 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 

Zubák Jiří, vedoucí odboru dopravy 

21. Dodatek č.1 ke kupní smlouvě „Analytický software pro zpracování videozáznamu“  

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Kvaš Petr, náměstek primátora 

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

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Chvojka Renata Arwen, odbor ekonomický 

Musilová Renata, odbor ekonomický 
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23. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu - OŠKS 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

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

Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

24. Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Památníku Zámeček 

Pardubice, p.o. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

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

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

25. Úprava platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací v kultuře a informačních službách 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

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

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

26. Žádosti o dotace 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

Rašková Kateřina, odbor rozvoje a strategie 

27. Projektový záměr a identifikační listina projektu – BIM - STAŽENO 

 

28. RRAPK - Dohoda o poskytnutí mimořádného členského příspěvku 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 

29. 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 

30. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

31. Dukla Sportovní 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Vojta Vít, odbor rozvoje a strategie 

Janiš Antonín, odbor rozvoje a strategie 

32. Smlouva o poskytnutí dotace z prostředků Pardubického kraje 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

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

Morávková Natálie, odbor školství, kultury a sportu 
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33. Souhlas zřizovatele s žádostí a realizací projektu Šablony I. OP JAK 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Orlíčková Monika, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

34. Výjimky z počtu ve třídách MŠ 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

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

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 

35. Provozní záležitosti ZŠ  

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

36. Odpisové plány dlouhodobého majetku - příspěvkové organizace ve školství a zdravotnictví 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

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

Morávková Natálie, odbor školství, kultury a sportu 

37. Akce v Enteria aréně ve veřejném zájmu v režimu vyrovnávací platby - změna termínu konání 

akce 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Menyhárt Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

38. Darovací smlouva 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Procházková Jana, odbor sociálních věcí 

39. Zvýšení ubytovacího poplatku na městské ubytovně Češkova 1240 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Jansová Hana, odbor sociálních věcí 

40. Memorandum o spolupráci na společném záměru – Automatické mlýny 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 

41. Diskuse 

 

 

Informativní zprávy: 

 

Zpráva o energetickém managmentu veřejného osvětlení  

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Zubák Jiří, vedoucí odboru dopravy 
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Zahraniční služební cesta Německo (Selb) 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Svobodová Hana, kancelář primátora 

Bratislava, Budapešť 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Z: Suk Antonín, odbor hlavního architekta 

  

 

 
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: Kutálková Lucie (organizační oddělení MmP)  

 

Martin Charvát, v.r.  

primátor města 


