
  1 

 

 

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Pozvánka na 9. řádnou schůzi Rady města Pardubic,  

která se koná dne 08.02.2023 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady města 

 

 

Jména jsou uváděna bez titulů.

 

Návrh pořadí projednávaných materiálů: 
 

1. Dodatek dohody o poskytování údajů pořízených kamerovým systémem 

P: Halda Jan (ředitel městské policie) 

Z: Halda Jan (ředitel městské policie) 

2. Dodatek smlouvy o poskytování služeb se spol. Služby města Pardubic a.s. 

P: Halda Jan (ředitel městské policie) 

Z: Halda Jan (ředitel městské policie) 

3. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

P: Hovorka Pavel (předseda komise pro bytové a nebytové prostory) 

Z: Majerová Vanda (odbor majetku a investic) 

Kudrnová Romana (odbor majetku a investic) 

4. Dodatek č. 6 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

P: Pelikán Tomáš (místopředseda představenstva DpmP a.s.) 

Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Pelikán Tomáš (místopředseda představenstva DpmP a.s.) 

5. 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) 

6. Revokace - pozemky 

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

Z: Macela Miroslav (odbor majetku a investic) 

Pilná Vladimíra (odbor majetku a investic) 

7. Veřejné zakázky KT 

P: Turek Jiří (vedoucí kanceláře tajemníka) 

Z: Marek Petr (kancelář tajemníka) 
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8. 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) 

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. Souhlas zřizovatele 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

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

Liedermanová Ivana (vedoucí odboru školství, kultury a sportu) 

11. Úprava platového výměru ředitelky MŠ Pardubice-Polabiny, Mladých 158  

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

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

Dvořák Lukáš (odbor školství, kultury a sportu) 

12. Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací ve 

školství 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

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

Harvánková Jana (odbor školství, kultury a sportu) 

13. Konkurs na ředitele/ředitelku ZŠ Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

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

Havlíková Olga (odbor školství, kultury a sportu) 

14. Odpisové plány dlouhodobého majetku - ZUŠ Lonkova, DDM Beta 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

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

Morávková Natálie (odbor školství, kultury a sportu) 

15. Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu - dotazníkové šetření 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

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

Havlíková Olga (odbor školství, kultury a sportu) 

16. Změny kapacit škol a školských zařízení 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

Z: Havlíková Olga (odbor školství, kultury a sportu) 

Šťásková Dana (odbor školství, kultury a sportu) 

Liedermanová Ivana (vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

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

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 
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Z: Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

Strejček Radek (odbor školství, kultury a sportu) 

18. Program valné hromady BK Pardubice a.s.  

P: Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

Z: Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

Šebestyánová Kamila (odbor rozvoje a strategie) 

19. Program valné hromady HC DYNAMO Pardubice a.s.  

P: Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

Z: Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

20. RRAPK, P-PINK, Nadační fond MUDr. Františka Messanyho - obsazení orgánů zástupci města  

      P: Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

Z: Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

Šebestyánová Kamila (odbor rozvoje a strategie) 

21. Změny v obsazení orgánů u subjektů zřízených či založených statutárním městem Pardubice 

P: Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

Živný René (náměstek primátora) 

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

Dvořák Lukáš (odbor školství, kultury a sportu) 

22. Pilotní projekt společností LIDL a Kaufland na zálohování PET 

P: Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

Z: Míča Miroslav (vedoucí odboru životního prostředí) 

23. Hospodaření v lesích Statutárního města Pardubice za rok 2022 a plán hospodaření na r. 2023 

P: Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

Z: Míča Miroslav (vedoucí odboru životního prostředí) 

Linhart Karel (odbor životního prostředí) 

24. Dohoda o narovnání 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Zubák Jiří (vedoucí odboru dopravy) 

Martincová Jana (odbor dopravy) 

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

Zastávky MHD pro zajištění provozu parciálních trolejbusů - OD 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Zubák Jiří (vedoucí odboru dopravy) 

Martincová Jana (odbor dopravy) 

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

Rekonstrukce zastávky MHD Dubina točna - OD 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Zubák Jiří (vedoucí odboru dopravy) 

Martincová Jana (odbor dopravy) 
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27. 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) 

Hušek Petr (odbor majetku a investic) 

28. 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) 

29. Zvýšení nájemného o roční míru inflace 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Koblížková Jana (odbor majetku a investic) 

30. Vyvěšení tibetské vlajky na budovu radnice na Pernštýnském náměstí 

P: Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

Z: Svobodová Hana (kancelář primátora) 

31. Mezinárodní projekt - spolupráce s asociací EURO-EQUUS 

P: Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

Z: Svobodová Hana (kancelář primátora) 

32. Marketingová strategie města Pardubic 

P: Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

Z: Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

Svobodová Hana (kancelář primátora) 

Snopková Kateřina (kancelář primátora) 

33. Diskuse 

 

 

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

XX. Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

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

Šťásková Dana (odbor školství, kultury a sportu) 

 

 
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)  

 

 

Jan Nadrchal, v.r.  

primátor města 


