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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 21. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 10.07.2019 od 8:00 hodin  

v kanceláři náměstka P. Kvaše, třída Míru 90, Pardubice 

 
Přítomni: 
Martin Charvát, Helena Dvořáčková, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, Jakub 
Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych 
 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
 
Jakub Kutílek, člen Zastupitelstva města Pardubic 

 

 
Omluveni: 
Vladimír Martinec, Ludmila Ministrová 

 

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu nebyly navrženy žádné změny. 

Program 21. mimořádné schůze RmP dne 10.07.2019 byl schválen takto: (pro 9) 

 

1. Odvolání proti udělení výjimky pro společnost Sev.en, a.s. 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Frýdová Radmila, odbor životního prostředí 
2. Zahraniční služební cesta - Německo 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

3. Diskuse 
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II. 
Schválení usnesení z 20. řádné schůze RmP dne 24.06.2019 a jmenování 

ověřovatelů z 21. mimořádné schůze RmP dne 10.07.2019 

 
Usnesení a zápis z 20. řádné schůze RmP byly schváleny. 
Ověřovateli zápisu z 21. mimořádné schůze RmP byli jmenováni                  Helena Dvořáčková
             Vítězslav Štěpánek 

 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Odvolání proti udělení výjimky pro společnost Sev.en, a.s. 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- doplnila, že rozhodnutí Krajského úřadu Pk vzhledem k jeho rozsáhlosti není přílohou zprávy, 
ale má ho k dispozici k nahlédnutí.  Členům RmP bylo přeposláno odborem životního 
prostředí, poté co ho obdržel prostřednictvím datové schránky. 

 
Odborný komentář doplnil Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí, který podrobněji 
okomentoval obsah rozhodnutí a popsal podmínky stanovené Krajským úřadem Pk společnosti  
Sev. en, a.s. 
 
 
Rozprava: 

- J. Kutílek poděkoval za svolání mimořádné schůze RmP a OŽP za přípravu materiálu. 
Zdůraznil, že se nejedná o vměšování se do činnosti státní správy, ale o zákonné právo 
dotčeného účastníka řízení hájit veřejný zájem na ochraně zdraví lidu.  Informoval, že 
v průběhu řízení se uskutečnilo neveřejné jednání (1.4.2019), jehož se zúčastnil jako zástupce 
spolku Město na kole a členy rady seznámil s postřehy z tohoto jednání.   

- J. Rychtecký vyjádřil podporu podání odvolání. Informoval, že ve spolupráci s odborníkem na 
energetiku p.  XXXXXXXXXXXX byl zpracován návrh na doplnění textu odvolání. To se opírá 
především o skutečnost, že krajský úřad ve svém rozhodnutí opomíjí prováděcí rozhodnutí 
EU č. 2017/1442, dle kterého může být udělení výjimky využíváno pro velká spalovací 
zařízení, jejichž provoz nepřekročí v součtu 1500 hodin provozu ročně, což u Elektrárny 
Chvaletice nelze předpokládat.  Dále je zde mj. upozorněno na skutečnost, že v případě 
výjimky na emise rtuti je povoleno čtyř až pětinásobné překročení možných dosažitelných 
limitů. 
→ M. Míča ve své reakci vyjádřil důvěru v profesní odbornost p. XXXXXXXXXXXX a sdělil, že za 
sebe není schopen návrh posoudit. 
Na základě vzneseného dotazu J. Rychtecký upřesnil, že záměrem není radit krajskému úřadu, 
jak má postupovat, ale zohlednit v odvolání konkrétní právní předpis EU, který byl krajským 
úřadem opomenut. S ohledem na vyjádření M. Míči a předložení návrhu na poslední chvíli 
sdělil, že netrvá na doplnění textu odvolání a podpoří ho v původním znění připraveném OŽP. 
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- J. Kutílek poděkoval J. Rychteckému za přípravu návrhu na doplnění odvolání a nabídl, že ho 
zprostředkuje jiným účastníkům řízení (menším obcím a spolkům), pokud text nevyužije 
město Pardubice. 

- H. Dvořáčková v závěrečném slovu sdělila, že jako předkladatelka zprávy návrh podpoří, 
protože se jedná o naplňování vůle Zastupitelstva města Pardubic a deklaratorní politické 
rozhodnutí.  Doplněné odvolání dle návrhu J. Rychteckého by však podpořit nemohla. Dle 
jejího osobního názoru by se město odvolávat nemělo, rozhodnutí v tomto případě patří 
odborníkům z Krajského úřadu Pk. 

 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 4, proti 1, zdrž. 4) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odvolání města Pardubic do rozhodnutí o změně č. 20 integrovaného povolení pro provoz zařízení 
„Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW“ - udělení výjimky z platných 
emisních limitů znečištění ovzduší, vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje pod č.j.: KrÚ 
40346/2019/OŽPZ/6 ze dne 28. 6. 2019. Text odvolání je přílohou tohoto usnesení. 
 

2 
Zahraniční služební cesta - Německo 

 
Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Rozprava: 

- V. Štěpánek vznesl dotaz na výši předpokládaných nákladů a požádal, aby do budoucna byly 
ve zprávách o zahraničních služebních cestách předpokládané náklady uváděny. 
→ R. Jelínek vysvětlil, že v tomto případě nebylo možné přesné náklady vyčíslit, jedná se však 
o částku v řádu několika tisíc Kč. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1692/2019               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zahraniční služební cestu náměstka primátora města Pardubic Ing. Petra Kvaše do německého Bad 
Harzburgu ve dnech 19. 7. - 22. 7. 2019. 
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3 
Diskuse 

 
Helena Dvořáčková  

- doplnila informace k dopisu od společnosti SYNER ohledně projektu rekonstrukce třídy Míru, 
který členové RmP obdrželi e-mailem i v písemné podobě. V soudním sporu město Pardubice 
zastupuje JUDr. Jelínek, který připravil vyjádření k tomuto dopisu. Jeho znění členům rady 
přislíbila přeposlat a zároveň je upozornila, aby na dopis nereagovali. Upozornila, že v dopisu 
jsou uvedeny nepravdivé informace. 
M. Charvát doplnil, že byl účasten mediačního řízení, na kterém nebyla žádná snaha ze strany 
spol. SYNER uzavřít dohodu. Společnost trvala na svém požadavku, aby město Pardubice 
doplatilo částku 11 mil. Kč. 
H. Dvořáčková upozornila, pokud by město Pardubice přistoupilo na tento požadavek, 
nejednalo by s péčí řádného hospodáře, za což by mohli být jeho představitelé trestně stíháni.  
V. Ulrych se dotázal, které z informací v dopise jsou nepravdivé a požádal o reakci na výtky 
ohledně provádění údržby. 
→ M. Charvát uvedl, že se jedná o větu, že „primátor Martin Charvát již jednou schválil 
neoprávněné čerpání bankovní záruky“. 
→ H. Dvořáčková reagovala na dotaz ohledně provádění údržby. Vysvětlila, že použitá 
technologie vyžaduje, aby spáry ve dlažbě byly pravidelně zasypávány, což Služby města 
Pardubic a.s. provádějí přesně dle návodu, který jsme obdrželi, tj. dvakrát ročně. 
P. Kvaš upozornil na skutečnost, že jsou místa, která jsou naprosto v pořádku, byť se jedná o 
značně zatěžovaná místa na zastávkách MHD, na druhé straně jsou místa, která jsou 
zatěžována méně, a přesto v pořádku nejsou. 
M. Charvát poděkoval za tento argument, který svědčí o nejednotnosti použité technologie. 
H. Dvořáčková potvrdila problematický průběh dláždění třídy Míru – na základě neschválení 
technickým dozorem musela být předlážděna.  

 
 
Petr Kvaš 

- členy RmP informoval o nabídce tradiční české pojišťovny Slavia stát se pro letošní rok 
titulárním partnerem Velké pardubické.  V letošním roce by to znamenalo příjem do rozpočtu 
Dostihového spolku a.s. ve výši 1,5 mil. Kč, dále v následujících dvou letech o částku  
2 až 2,5 mil. Kč /ročně.  
V. Ulrych vznesl dotaz, proč je částka pro letošní rok nižší, než byla částka od České pojišťovny 
a.s. 
→ P.  Kvaš vysvětlil, že se jedná o částku za 3. a 4. kvalifikaci a Velkou Pardubickou vzhledem 
k tomu, že je již polovina sezóny.  V této výši je nabídka pojišťovny Slavia vzhledem k jejím 
finančním možnostem. Doplnil, že nalezení titulárního partnera v průběhu roku je úspěchem i 
s ohledem na to, že osloveno bylo 100 významných firem, ale oslovení zůstala bez reakce. 
V. Štěpánek vznesl dotaz, jakým způsobem byly firmy osloveny a vyjádřil názor, že v tomto 
případě by oslovení mělo být osobní. 
→ P. Kvaš upřesnil, že firmy byly osloveny písemně, velké firmy v regionu byly osloveny 
osobně.  
J. Mazuch potvrdil, že najít finančního partnera v průběhu roku je obtížné, neboť všechny 
společnosti sestavují své finanční plány pro následující rok na podzim. 
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J. Rychtecký vznesl dotaz, zda s pojišťovnou Slávií bude uzavřena smlouva pro letošní rok 
s opcí na další dva roky. 
→ P. Kvaš upřesnil, že uplatnění opčního práva na další roky by měla pojišťovna potvrdit do 
14 dní po Velké pardubické. 

 

Schůze byla ukončena v 8:45 hodin. 

 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
Martin  C h a r v á t 
primátor města Pardubic 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………………………                                ……………………………………….. 
   Helena  D v o ř á č k o v á                                                                        Vítězslav  Š t ě p á n e k 
    
 
 
  

 
 
 
 
V Pardubicích dne 11.07.2019                                                   (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem: 4 strany zápisu 
Přílohou zápisu je jmenovitý přehled hlasování k jednotlivým návrhům usnesení.  
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na 
webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1. 
 
 
 
 


