
Hlasování

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 10:20:15                           
                     00. Úvod, schválení programu                     
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (18%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 10:21:46                           
                   01. Revokace usnesení - pozemky                    
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
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Hlasování
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (18%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrhy  č. 001 - 006
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 10:22:57                           
02. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (18%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 004
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 10:24:04                           
03. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - OMI
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
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Hlasování
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (18%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 006
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 10:25:32                           
06. Sběr a vyhodnocení dat z celoměstského systému pro monitoring cyklistické 
dopravy
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (18%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
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Hlasování
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 10:26:34                           
07. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejné zakázky 
malého rozsahu - OHA
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (18%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 10:27:52                           
 08. Opatření na zajištění ochrany v souvislosti s pandemií COVID-19  
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (18%)
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Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 10:29:10                           
                     09. Záležitosti komisí RmP                       
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (18%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 10:30:21                           
   10. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků   
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
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Hlasování
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (18%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001 - 006 doporučené
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                    HLASOVÁNÍ č. 10 - NESCHVÁLENO                     
                          4.5.2020 10:30:42                           
   10. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků   
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Proti          
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Proti          
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Proti          
  Mazuch Jan                                 ODS               Proti          
  Martinec Vladimír                          SpP               Proti          
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Proti          
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Proti          
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Proti          
  Ulrych Vít                                 KpP               Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 0 (0%)  Proti: 8 (73%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (18%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 007 - nedoporučený
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 10:31:58                           
       11. V. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření        
______________________________________________________________________
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Hlasování
  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (18%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 006
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 10:32:50                           
12. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
- ORS
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (18%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 003
______________________________________________________________________
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Hlasování
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 10:33:36                           
 13. Mateřská škola Pardubice-Dražkovice - porušení rozpočtové kázně  
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (18%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 10:34:16                           
 14. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru  
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Nehlasoval     
______________________________________________________________________
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Hlasování
Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (18%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 10:35:16                           
 15. Souhlas zřizovatele s čerpáním finanční podpory - "Šablony MŠMT" 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (18%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 10:36:28                           
16. Obnovení provozu zdravotnických organizací, příspěvkoých organizací města
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
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  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 004
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 10:37:24                           
            17. Program XVII. zasedání ZmP dne 14.05.2020             
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 10:40:35                           
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                     Různé (záležitosti DS a.s.)                      
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         47. řádná shcůze Rady města Pardubic dne 04.05.2020          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      
                          4.5.2020 11:48:41                           
                    05. Prezentace ÚS S.K.Neumanna                    
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Omluven        
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (9%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
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  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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1 

 

Smlouva o dílo na sběr a vyhodnocení dat z celoměstského systému pro 
monitoring cyklistické dopravy 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů(dále jen „smlouva“) 
 
 

 
Statutární město Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
DIČ: CZ 00274046 
Zastoupené ve věcech smluvních:  
Ing. arch. Zuzanou Kavalírovou, vedoucí odboru hlavního architekta 
Zastoupené ve věcech technických:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 (dále jen “objednatel”)  
na straně jedné  
 
a  
 

Partnerství, o.p.s. 
Údolní 33, 602 00 Brno 
IČO: 26268817 
DIČ: CZ26268817 
zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl O, vložka 187 
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Lubošem Kalou, ředitelem společnosti 
zastoupená ve věcech technických:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“)  
na straně druhé  
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 
 

SMLOUVU O DÍLO 
 

 
I. Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení 
díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí zhotovitel prostřednictvím třetích osob pod 
svým osobním vedením, odpovídá za kvalitu prací a činností, jako by dílo prováděl sám. 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen, že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno 
insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, 
případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být 
důvodem zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu 
zahájeno. 

3. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být 
nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé 
smluvní straně vznikla. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele svým jménem a na vlastní odpovědnost ve 
sjednaném termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dále specifikované dílo, a 
zhotovené dílo prosté vad a nedodělků předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném 
termínu, a dále závazek zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla 
nebo později ve sjednané záruční době a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a 
zaplatit za ně sjednaným způsobem sjednanou cenu uvedenou v čl. VI. této smlouvy. Předmětem 
smlouvy je zhotovení díla, jehož bližší specifikace je uvedena v čl. II. této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit si veškeré prostředky a materiály nezbytné k řádnému provedení 
díla na své náklady, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Součástí předmětu díla je veškerá 
činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu 
dokončení díla. 

 
 

II. Specifikace díla 
 

1. Údržba systému: 
• kontrola a údržba sčítačů, příp. aktualizace firmware – celkem 6 kontrol; 
• výměna baterií v říjnu každého roku (vždy 3 baterie pro profily se čtyřmi smyčkami – typ 

901 – a 1 baterie pro profil s 6 smyčkami – typ 902) – celkem 3 výměny baterií. 
2. Sběr dat:  

• odečet dat ve čtyřech stálých lokalitách určených na základě konzultace s objednatelem a 
odeslání sebraných dat do systému správy dat – celkem 6 odečtů; 

• kontrola sebraných dat (v kroku jedné hodiny) pro odhalení nerelevantních dat a 
odchylek – celkem 6 kontrol; 

• zajištění automatického sběru dat prostřednictvím GSM modulu pro 1 lokalitu (Totem) – 
celkem 3 roční období automatického sběru dat. 

3. Hodnotící zprávy: 
• součástí zpráv bude: 

o vyhodnocení intenzit cyklistické dopravy ve sčítacích profilech – srovnání lokalit – 
vč. dlouhodobých trendů; 

o vyhodnocení průběhů intenzit pro jednotlivé profily (hodiny, dny, týdny, měsíce); 
• hodnotící zprávy budou vždy odevzdány v elektronické podobě v termínech dle čl. IV. 

této smlouvy; 
• hodnotící zprávy budou celkem 3, a to za roky 2020, 2021 a 2022. 

 
 

III. Provádění díla 
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1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s náležitou péčí, prostřednictvím dostatečně kvalifikovaných 
osob, s využitím osvědčených postupů a technologií a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám 
na majetku a zdraví osob.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky 
objednatele na rozsah a kvalitu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své 
znalosti a zkušenosti schopen dílo zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této 
smlouvě. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle této smlouvy na základě svých odborných a 
technických znalostí při uzavření této smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit objednateli kontrolu nad řádným prováděním.  
4. Zhotovitel je povinen plnit pokyny k provádění díla, které objednatel v průběhu provádění díla učiní. 
Zhotovitel je povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost pokynů objednatele. 
5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k provádění díla, a to 
zejména při projednávání a případném zajištění podkladů.   
7. Případné dohodnuté změny díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí být 
smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně důsledků 
těchto změn na výši sjednané ceny díla; jinak platí, že jde o plnění v rámci této smlouvy o dílo.  
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.  
9. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení obecně 
závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a 
účinném znění (dále jen „občanský zákoník”). 
10. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by v důsledku porušení jeho povinností objednateli či 
třetím osobám vznikly, a je povinen uhradit veškeré sankce, které by byly oprávněnými orgány za 
porušení povinností při provádění díla vyměřeny.  
 
 
 

IV. Místo a čas plnění a převzetí díla. 
 

1.  Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy. 
2. Zhotovitel se zavazuje provést, resp. předat dílo či jeho dílčí části v následujících termínech: 

a) provádět údržbu systému vždy v měsících 05,10/2020, 04,10/2021, 04,10/2022 a výměnu baterií 
v termínech 10/2020, 10/2021 a 10/2022, to vše v souladu s podmínkami sjednanými v čl. II. odst. 
1. této smlouvy; 

b) provádět odečet a kontrolu dat vždy v měsících 05,10/2020, 04,10/2021, 04,10/2022 a 
automatický sběr dat prostřednictvím GSM modulu pro 1 lokalitu (Totem) v termínech 01-
12/2020, 01-12/2021 a 01-12/2022, to vše v souladu s podmínkami sjednanými v čl. II. odst. 2. této 
smlouvy; 

c) předat objednateli hodnotící zprávu za rok 2020 nejpozději do 15.3.2021; 
d) předat objednateli hodnotící zprávu za rok 2021 nejpozději do 15.3.2022; 
e) předat objednateli hodnotící zprávu za rok 2022 nejpozději do 15.3.2023, to vše v souladu se 

sjednanými podmínkami v čl. II. odst. 3. této smlouvy. 
3.  Místem plnění je město Pardubice. 
4. Místem převzetí díla, resp. jeho dílčích částí je Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, 
Pardubice, Štrossova 44, PSČ 530 02.  
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z 
důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 
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odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto 
okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat 
druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. 
Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co 
důvod přerušení odpadne. 
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není 
druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním 
povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 
 
 

V. Předání a převzetí zboží 
 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, příp. jeho dílčí část, řádným dokončením a předáním 
objednateli. Smluvní strany se dohodly, že bude dílo, resp. dílčí část díla, provedeno v termínu a místě 
plnění dle čl. IV. této smlouvy, o čemž smluvní strany sepíší předávací protokol. O předání a převzetí díla, 
resp. i dílčí části díla, bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí díla. Předávací protokol 
bude obsahovat popis stavu díla v okamžiku předání soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli 
s dokončeným dílem, a dále mimo jiné i sdělení, zda k převzetí díla objednatelem dochází bez výhrad, 
anebo zda s výhradami, přičemž se uvede soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání 
předmětu díla spolu s termíny pro jejich odstranění; nedojde-li k dohodě o těchto termínech, pak do 5 
pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu.  
2. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit, že je dílo připraveno k převzetí, nejméně 7 dní 
předem. Za řádné oznámení se v tomto případě považuje též sdělení elektronickou poštou a to písemně 
na e-mailovou adresu zástupce objednatele: XXXXXXXXXXXXXX 
3. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání díla, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání díla, platí, že s celým 
obsahem protokolu o předání díla souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
případné opravy nebo doplnění předávaného díla provedeného nebo dodaného v rozporu s normovými 
požadavky platných norem a předpisů. 
4. Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo. 
5. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve 
sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části 
Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění všech vytknutých vad (nedodělků). V 
případě, že zhotovitel neodstraní vady a (nebo) nedodělky ani do 5 pracovních dnů po marném uplynutí 
lhůty pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn tyto vady a (nebo) nedodělky odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 
   
 

VI. Cena za dílo 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné, včasné a úplné provedení díla je 111.750,- Kč bez 
DPH, DPH ve výši 21% činí 23.467,50 Kč, cena celkem včetně DPH je 135.217,50 Kč (slovy: sto třicet pět 
tisíc dvě stě sedmnáct korun českých padesát haléřů), přičemž tato cena bude hrazena následujícím 
způsobem: 
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a) částka ve výši 32.250,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 6.772,50 Kč, cena včetně DPH je 39.022,50 
Kč –  za části díla za období roku 2020 - dle čl. IV. odst. 2. písm. a), b) řádně provedené a předané ke 
dni 30.11.2020;  

b) částka ve výši 37.250,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 7.822,50 Kč, cena včetně DPH je 45.072,50 
Kč – za části díla za období roku 2021 dle čl. IV. odst. 2. písm. a), b), c) řádně provedené a předané 
ke dni 30.11.2021; 

c) částka ve výši 37.250,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 7.822,50 Kč, cena včetně DPH je 45.072,50 
Kč – za části díla za období roku 2022 dle čl. IV. odst. 2. písm. a), b), d) řádně provedené a předané 
ke dni 30.11.2022; 

d) částka ve výši 5.000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 1.050,- Kč, cena včetně DPH je 6.050,- Kč – za 
části díla dle čl. IV. odst. 2 písm. e) řádně provedené a předané ke dni 15.3.2023; 

2. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn 
účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného 
plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné 
oznámení zhotovitele o takové změně. 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena je stanovena jako závazná, úplná a nejvýše přípustná, neboť 
zahrnuje veškeré činnosti a náklady spojené s řádným provedením díla tak, jak je vymezeno touto 
smlouvou.  
4. Veškeré možné změny ceny díla v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před realizací změn předmětu díla písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a následně potvrzeny formou písemného Dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, které by 
zhotovitel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel 
povinen zhotoviteli uhradit. 

 
 

VII. Platební podmínky 
 
1. Nárok na zaplacení částky:  

a) dle čl. VI. odst. 1 písm. a) vzniká zhotoviteli po řádném a včasném předání, resp. provedení části 
díla v daném období, tj. k 30.11.2020. Po tomto datu, nejpozději do 7 dnů, zhotovitel doručí 
objednateli fakturu; 

b) dle čl. VI. odst. 1 písm. b) vzniká zhotoviteli po řádném a včasném předání, resp. provedení části 
díla v daném období, tj. k 30.11.2021. Po tomto datu, nejpozději do 7 dnů, zhotovitel doručí 
objednateli fakturu; 

c) dle čl. VI. odst. 1 písm. c) vzniká zhotoviteli po řádném a včasném předání, resp. provedení části 
díla v daném období, tj. k 30.11.2022. Po tomto datu, nejpozději do 7 dnů, zhotovitel doručí 
objednateli fakturu; 

d) dle čl. VI. odst. 1 písm. d) vzniká zhotoviteli po řádném a včasném předání, resp. provedení části 
díla v daném období, tj. k 15.3.2023. Po tomto datu, nejpozději do 7 dnů, zhotovitel doručí 
objednateli fakturu. 

2. Lhůta splatnosti faktury bude činit třicet dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. 
3. Každá jednotlivá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy.  
4. Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je objednatel oprávněn fakturu do uplynutí termínu 
její splatnosti vrátit zhotoviteli s označením údaje, který je na faktuře uveden nesprávně či který na 
faktuře chybí, přičemž vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Zhotovitel bez zbytečného 
odkladu fakturu opraví či vystaví fakturu novou. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného 
doručení opravené či nové faktury objednateli. 
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5. Fakturu lze doručit též elektronicky na adresu faktury@mmp.cz. 
6. Veškeré platby fakturovaných částek budou provedeny bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele uvedený na faktuře.  
7. Za okamžik úhrady fakturované částky se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu 
objednatele. 
8. Objednatel je oprávněn na cenu díla započítat veškeré pohledávky z titulu smluvních pokut, které by 
mu za zhotovitelem v průběhu trvání smluvního vztahu vznikly.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým 
plátcem. V případě, že se jím stane, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně 
a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

 
VIII. Přechod vlastnického práva, licenční ujednání, nebezpečí škody na věci  

 
1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla 

okamžikem předání provedeného díla objednateli. Veškeré právní účinky předání 
provedeného díla objednateli nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu 
označeném jako „protokol o předání a převzetí díla“ (dále jen „předávací protokol“), který 
bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob. 

2. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – v rozsahu nutném pro 
dosažení účelů vyplývajících z této smlouvy, pro účely dalšího rozpracování, to vše vždy i 
prostřednictvím třetích osob, dále pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s 
dotčenými orgány a správci sítí, pro pořizování kopií a předložení díla žadatelům o informace 
dle zák. č. 106/1999 Sb., a za účelem veřejných prezentací díla apod. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré 
škody způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání kompletního díla 
objednateli bez vad a nedodělků. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele 
okamžikem podpisu předávacího protokolu. 

4. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a 
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či 
ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s 
výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy.  

5. Obě smluvní strany se zavazují považovat informace o veškerých skutečnostech, o kterých se 
dozvěděly na základě této smlouvy nebo v souvislosti s předmětem plnění dle této smlouvy, za 
informace důvěrné a zavazují se zachovat mlčenlivost o takových skutečnostech, a to až do 
doby, kdy se tyto informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane 
porušením povinnosti zachování důvěrnosti informací dle této smlouvy či příslušných obecně 
závazných právních předpisů.  

6. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle tohoto ustanovení smlouvy je poškozená 
smluvní strana oprávněna požadovat po druhé smluvní straně zaplacení smluvní pokuty ve výši  
1.000,- Kč, a to za každý takový případ porušení. Tímto ustanovením není dotčeno právo na 
náhradu případně vzniklé škody. 

7. Povinnost zachování mlčenlivosti o důvěrnosti informací platí kdykoliv bez ohledu na ukončení 
účinnosti této Smlouvy. 
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IX. Vady díla 
 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou a platnými a 
účinnými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo, resp. jeho část v době jeho 
předání.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba na jednotlivé části předmětu 
díla počne běžet předáním dokončeného kompletního předmětu díla (všech jednotlivých částí) po dobu 
24 měsíců. Uvedená záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu hotového 
předmětu díla bez vad a nedodělků. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo požadovat a 
zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré písemně vytknuté vady díla. 
2. Objednatel uplatní svůj nárok z odpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu poté, co existenci vady 
zjistí, a to formou písemné reklamace, v níž popíše vadu a uvede nárok, který uplatňuje. V případě 
požadavku na odstranění vady stanoví také přiměřenou lhůtu pro odstranění vady, ne kratší než pět 
pracovních dnů.  
3. Zhotovitel je povinen do 48 hodin po obdržení reklamace zaslat objednateli vyjádření k reklamaci. 
Vychází-li konec této lhůty na den pracovního klidu či státní svátek, uplyne lhůta nejbližší následující 
pracovní den. Nesplní-li tuto povinnost v této lhůtě, má se za to, že reklamaci uznává jako oprávněnou. 
4. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle této smlouvy, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, může objednatel mimo jiná svá práva objednatele z vadného plnění stanovená zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám či 
prostřednictvím jiné fyzické či právnické osoby na náklady zhotovitele.  
5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady.  Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli 
k odstranění vady veškerou nezbytnou součinnost. 
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
7. O odstranění vady bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. V tomto 
protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, 
číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada 
bránila využívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 
8. Má se za to, že za vadu zodpovídá zhotovitel do okamžiku, než bude prokázán opak.   
 
 

X. Platnost a ukončení smluvního vztahu 

 
1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) 

od této smlouvy písemně odstoupit, a to i ohledně části plnění: 
– byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku 

konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku 
zhotovitele; 

– jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním díla delším než 30 dní; 
– bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání díla, na které 

objednatel zhotovitele opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a zhotovitel přesto 
nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu; 

– jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace. 
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech stanovených 

touto smlouvou, a v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Za 
podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, 
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znemožňování objednateli kontrolovat dílo nebo jeho části a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemně, účinky odstoupení 
nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.  

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy týkající se ustanovení o smluvních pokutách do dne odstoupení od 
této smlouvy a o náhradě škody. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit dle ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

 
XI. Sankce 

 
1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla, resp. dílčí části v termínech podle 

čl. IV. odst. 2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny 
příslušné části díla bez DPH za každý započatý den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má 
objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře (tj. na cenu díla).  

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad ve sjednaných 
termínech dle čl. IX. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % ceny příslušné části díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý započatý 
kalendářní den prodlení.  

3. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny předmětu díla podle čl. VI. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 

4. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu: 
a) pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur  
b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví 

k zahájení předávání, ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení byl-li 
řádně obeslán způsobem uvedeným ve smlouvě. 

5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na 
náhradu škody v plné výši. 

6. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněnou smluvní stranou 
smluvní straně povinné. 

7. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a 
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 

8. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané 
závazky je výše smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům. 

9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, 
započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

 
 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména občanským 
zákoníkem, v platném znění.   
2. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po podpisu 
této smlouvy převezme dvě vyhotovení objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
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3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 
projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy 
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze stran. 
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se 
nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 
Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato 
s plněním.  
5. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s dodatkem 
nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky 
nabídky. 
6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v 
odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.  
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a její text odpovídá jejich pravé, svobodné a omylu 
prosté vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.  
8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění. 
9. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, 
je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany 
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
Na straně objednatele  
 
 
…………………………………………. 
Ing. arch. Zuzana Kavalírová  
Na straně zhotovitele 

 
 
……………………………….…………………. 
Ing. Luboš Kala 
 

 
V Pardubicích dne       V Brně dne 
 
 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne ……….. č. usnesení R/……/2020                



Poř.č. Seznam škol ucházejících se o dotace z projektu: Čáska dotace v 
Kč

Registrační číslo projektu

3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

CELKEM 1 862 096,00

4 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225 349 176,00 Zatím není přiděleno

5 Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653 353 475,00 Zatím není přiděleno

2 Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 413 661,00 Zatím není přiděleno

3 Mateřská škola Pardubice-Jesničánky, Raisova 226 314 784,00 Zatím není přiděleno

Zatím není přidělenoMateřská škola Kytička Pardubice, Gebauerova 16911 431 000,00

Příloha usnesení

Výzva vyhlášená MŠMT - "Šablony III" - Žádosti ZŠ a MŠ

Název aktivity
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 47. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 04.05.2020 od 10:00 hodin 

 v historickém sále radnice 

 
Přítomni: 
Martin Charvát (příchod 10:35 hodin), Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, 
Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych (příchod 10:35 
hodin) 
 
 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
Věra Netolická, interní auditor 
 
 
Omluvena: Ludmila Ministrová 

 

  

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- zpráva č. 4 „Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení“ byla stažena, 
- nová zpráva „Záležitosti DS a.s.“ byla zařazena jako bod č. 18 a bod „Diskuse“ pak následně jako 

bod č. 19. 

 

Program 47. řádné schůze RmP byl včetně navržených změn schválen takto:  

(pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
1. Revokace usnesení - pozemky 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
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2. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v 
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Pilař Martin, odbor majetku a investic 
3. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Pilař Martin, odbor majetku a investic 
4. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení - STAŽENO 
 
5. Prezentace ÚS S.K.Neumanna 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Z: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

6. Sběr a vyhodnocení dat z celoměstského systému pro monitoring cyklistické dopravy 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Z: Ptáček Martin, odbor hlavního architekta 

7. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu - 
OHA 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Z: Marková Lenka, odbor hlavního architekta 

8. Opatření na zajištění ochrany v souvislosti s pandemií COVID-19 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Baladová Květa, kancelář tajemníka 

9. Záležitosti komisí RmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
10. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Denková Monika, odbor ekonomický 

11. V. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Denková Monika, odbor ekonomický 
Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
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12. 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 
13. Mateřská škola Pardubice-Dražkovice - porušení rozpočtové kázně 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Fauler Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
14. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 
15. Souhlas zřizovatele s čerpáním finanční podpory - OP VVV 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 
16. Obnovení provozu zdravotnických organizací, příspěvkoých organizací města 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
17. Program XVII. zasedání ZmP dne 14.05.2020 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
18. Záležitosti DS a. s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

19. Diskuse 
 
 
V den jednání členové RmP obdrželi tyto materiály: 

- zprávu č. 17 „Program XVII. zasedání ZmP dne 14.05.2020“, 
- novou zprávu „Různé - Záležitosti DS a.s.“. 

 
 

II. 
Jmenování ověřovatelů ze 47. řádné schůze RmP dne 04.05.2020 

 
Ověřovateli zápisu ze 47. řádné schůze RmP byli jmenováni               Petr Kvaš 

              Vladimír Martinec  
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III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Revokace usnesení - pozemky 

 
Bez úvodního komentáře a rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3481/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 
stávající text v usnesení č. 'R/2970/2020' týkajícího se zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti UPC Česká republika, s.r.o., IČO 00562262, se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, 
PSČ 14000 z původního textu „ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o., IČO 00562262, 
se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000“ na text „ve prospěch společnosti Vodafone 
Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5“. 
Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3482/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 
stávající text v usnesení č. 'R/2193/2019' týkajícího se zřízení budoucího věcného břemene a zřízení 
věcného břemene na částech pozemků ve vlastnictví ČR v příslušnosti hospodařit s majetkem státu 
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha, ve prospěch 
statutárního města Pardubice z původního textu „za jednorázovou náhradu ve výši 31,62 Kč/bm 
+DPH u pozemků označených jako p.p.č. 3884/16, p.p.č. 2981/18, p.p.č. 3885/2, p.p.č. 3885/3, 
p.p.č. 3885/5, p.p.č. 4914/22, vše v k.ú. Pardubice, ve výši 105,39 Kč/bm+DPH u pozemků 
označených jako p.p.č. 3884/15, p.p.č. 3885/7, p.p.č. 4914/1, vše v k.ú. Pardubice, ve výši 52,69 
Kč/bm+DPH u pozemků označených jako p.p.č. 4914/21, p.p.č. 3884/16, vše v k.ú. Pardubice a 
pozemku označeného jako p.p.č. 210/1 v k.ú. Semtín“ na text „za jednorázovou náhradu ve výši 
32,51 Kč/bm +DPH u pozemků označených jako p.p.č. 3884/16, p.p.č. 2981/18, p.p.č. 3885/2, p.p.č. 
3885/3, p.p.č. 3885/5, p.p.č. 4914/22, vše v k.ú. Pardubice, ve výši 108,34 Kč/bm+DPH u pozemků 
označených jako p.p.č. 3884/15, p.p.č. 3885/7, p.p.č. 4914/1, vše v k.ú. Pardubice, ve výši 54,17 
Kč/bm+DPH u pozemků označených jako p.p.č. 4914/21, p.p.č. 3884/16, vše v k.ú. Pardubice a 
pozemku označeného jako p.p.č. 210/1 v k.ú. Semtín“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3483/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 
stávající text uvedený v usnesení č. 'R/3131/2020' bod III. týkajícího se výpovědi smlouvy o 
umístění reklamního zařízení na pozemku označeném jako p. p. č. 3930/1 v k. ú. Pardubice, 
uzavřené dne 22.6.2007 se společností Reklamní servis RS, spol. s r.o., IČO 4928754, z původního 
textu „IČO 4928754“ na text „IČO 49287541“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3484/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/1696/2019'  a usnesení č. R/2108/2019. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 2376/15 o výměře 268,5 m2, p.p.č. 2376/23 o 
výměře 179 m2, p.p.č. 2583/40 o výměře 8,1 m2, p.p.č. 2583/17 o výměře 95,5 m2, vše v k.ú. 
Pardubice společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., IČO: 150 53 695, se sídlem Píšťovy 820, 
537 01 Chrudim, na dobu určitou 1 rok ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem využití 
pozemku pro sanační výkopy a uložení sanační technologie na dobu sanace kontaminované staré 
ekologické zátěže v rámci akce „ "Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.". 
Ve smlouvě o výpůjčce budou uvedeny tyto podmínky: 
- zachování provozu na točně MHD, 
- nahrazení výsadby cibulovin, vysázených v daném prostoru, v plném rozsahu po dokončení 
sanačních prací. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku částí pozemků označených jako  p.p.č. 2376/15 o výměře 63,5 m2, p.p.č. 2376/23 o 
výměře 85,5 m2, p.p.č. 2583/40 o výměře 7 m2, p.p.č. 2583/12 o výměře 38 m2,  p.p.č. 2583/17 o 
výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., IČO: 150 53 
695, se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, na dobu určitou 5 let ode dne uzavření smlouvy o 
výpůjčce za účelem využití pozemku pro uložení sanační technologie. 
Ve smlouvě o výpůjčce budou uvedeny tyto podmínky: 
- zachování provozu na točně MHD, 
- nahrazení výsadby cibulovin, vysázených v daném prostoru, v plném rozsahu po dokončení 
sanačních prací. 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 2376/15 o výměře 268,5 m2, 
p.p.č. 2376/23 o výměře 179 m2, p.p.č. 2583/40 o výměře 8,1 m2, p.p.č. 2583/17 o výměře 95,5 
m2, vše v k.ú. Pardubice společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., IČO: 150 53 695.  
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2021 
V. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčku částí pozemků označených jako  p.p.č. 2376/15 o výměře 63,5 m2, 
p.p.č. 2376/23 o výměře 85,5 m2, p.p.č. 2583/40 o výměře 7 m2, p.p.č. 2583/12 o výměře 38 
m2,  p.p.č. 2583/17 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. 
s r.o., IČO: 150 53 695. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3485/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 
stávající text v usnesení č. 'R/2882/2020' bod II. týkajícího se výpůjčky částí pozemků označených 
jako p.p.č. 486/8 o výměře 180 m2, p.p.č. 486/9 o výměře 469 m2, p.p.č. 486/12 o výměře 127 m2, 
p.p.č. 486/13 o výměře 11 m2 a pozemků označených jako 486/14 o výměře 80 m2, p.p.č. 486/15 o 
výměře 47 m2, p.p.č. 486/7 o výměře 10 m2, p.p.č. 425/3 o výměře 104 m2, p.p.č. 487 o výměře 10 
m2, vše v k.ú. Pardubičky společnosti TZB Tomášek s.r.o., IČO 01501330, se sídlem Hostovická 124, 
Černá za Bory, 533 01 Pardubice z původního textu „p.p.č. 486/9 o výměře 469 m2“ na text „p.p.č. 
486/9 o výměře 415 m2“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3486/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh změny stávajícího textu uvedeného v usnesení č. Z/390/2019 bod I. týkajícího se 
bezúplatného převodu dle geometrického plánu č. 701-1183/2018 nově vzniklých pozemků 
označených jako p.p.č. 134/19 o výměře 115 m2, p.p.č. 134/20 o výměře 151 m2, p.p.č. 134/21 o 
výměře 536 m2, p.p.č. 134/22 o výměře 163 m2, p.p.č. 134/23 o výměře 67 m2, p.p.č. 134/24 o 
výměře 414 m2, p.p.č. 134/25 o výměře 64 m2, p.p.č. 134/26 o výměře 92 m2, p.p.č. 134/28 o 
výměře 572 m2, p.p.č. 134/29 o výměře 59 m2 (vznik z pozemku označeného jako p. p. č. 134/1), 
vše v k.ú. Ohrazenice,, se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně komunikací a parkovacích stání 
z vlastnictví společnosti Nové Ohrazenice I s.r.o., IČO 06059155, se sídlem č.p. 166, 290 01 
Choťánky, do vlastnictví statutárního města Pardubice z původního textu „včetně komunikací a 
parkovacích stání“ na text „včetně komunikací, souboru veřejného osvětlení a parkovacích stání“. 
Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh zrušení usnesení č. Z/390/2019 bod II.   
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III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh změny stávajícího textu uvedeného v usnesení č. Z/389/2019  týkajícího se bezúplatného 
převodu dle geometrického plánu č. 701-1183/2018 nově vzniklých pozemků označených jako 
p.p.č. 525/2 o výměře 139 m2, p.p.č. 225/5 o výměře 8 m2 (vznik z pozemku označeného jako p. p. 
č. 225/3) a p.p.č. 111/23 o výměře 10 m2 (vznik z pozemku označeného jako p. p. č. 111/10), vše v 
k.ú. Ohrazenice, se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně komunikace a technické 
infrastruktury  z vlastnictví společnosti Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, se sídlem č.p. 166, 
290 01 Choťánky, do vlastnictví statutárního města Pardubice z původního textu „včetně 
komunikace a technické infrastruktury“ na text „včetně komunikací, souboru veřejného osvětlení a 
technické infrastruktury“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 

2 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

 
Bez úvodního komentáře a rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3487/2020               (pro 8, 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-2020-051 „MŠ 
L. Matury - rekonstrukce přípravny jídel“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• INSTAV Hlinsko a.s., IČO: 25284959 
• BW – Stavitelství, s.r.o., IČO: 15049752 
• DM stavby CZ s.r.o., IČO: 04636601 
• Stavitelství Kudláček s.r.o., IČO: 02680327 
• STAVEKO systém s.r.o., IČO: 60113340. 
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-2020-051 „MŠ L. Matury - rekonstrukce přípravny jídel“ hodnotící komisi v 
tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Vratislava Šišková - OITS/OMI. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3488/2020               (pro 8, 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-2020-050 
„Rámcová smlouva – havarijní služba“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
- DM stavby CZ s.r.o.,  IČO : 04636601 
- Instal Hanousek s.r.o., IČO : 06671918 
- STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO : 25968203 
- Navara Pardubice. s.r.o., IČO : 28854420 
- Jiří Šmíd, IČO : 11062100. 
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-2020-050 „Rámcová smlouva – havarijní služba“ hodnotící komisi ve složení: 
-  Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
-  Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
-  Petr Hušek - OMI 
-  Martin Pilař – OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3489/2020               (pro 8, 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-2020-052 
„Rámcová smlouva – výměny oken“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
- PT point s.r.o., IČO : 25944312 
- STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO :  25968203 
- HOKR, spol. s r.o., IČO :  00580295 
- LEVEL Hlinsko, spol. s r.o., IČO : 64793354 
- DM  stavby CZ s.r.o., IČO : 04636601. 
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-2020-052 „Rámcová smlouva – výměny oken“ hodnotící komisi ve složení: 
-  Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
-  Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
-  Petr Hušek - OMI 
-  Martin Pilař – OMI. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3490/2020               (pro 8, 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-2020-053 
„Dostihové závodiště - oprava soc. zařízení (muži a ženy) ve III. NP tribuny A“ níže uvedené 
dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• Instal Hanousek s.r.o.,  IČO: 06671918 
• VTP-Mont s.r.o., IČO: 27525457 
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 25968203 
• DM Stavby CZ s.r.o., IČO: 04636601 
• STAKVO s.r.o., IČO: 27472221. 
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-2020-053 „Dostihové závodiště - oprava soc. zařízení (muži a ženy) ve III. NP 
tribuny A“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Milan Ujec - OITS/OMI. 
 

3 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

 
Bez úvodního komentáře a rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3491/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-025 „DDM Beta - výměna oken - PD“ dodavateli Ing. Jiří Bakeš, 
Chrudim, Medlešice 195, IČO: 45975817, s nabídkovou cenou 287.000,- Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3492/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-020 „VČD - komplexní řešení větrání a klimatizace - PD“ dodavateli 
HMP top s.r.o., Hradec Králové – Slezské Předměstí, Jižní 870/2, PSČ 500 03 IČO: 27502180, s 
nabídkovou cenou1.149.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3493/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-027 „ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD“ dodavateli 
PITTER DESIGN, s.r.o., Schulhoffova 1632, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 25275291, s 
nabídkovou cenou 355.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3494/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-017 „ZŠ Ohrazenice - oprava střechy“ dodavateli T&P Project s.r.o., 
Pardubice – Svítkov, Na Parohách 920, PSČ 530 06, IČO: 27526411, s nabídkovou cenou 296.634,10 
Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3495/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-037 „BD Jana 
Zajíce 959 - výměna rozvodů elektroinstalace ve společných prostorách“ dodavateli KTS Integra 
s.r.o., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, IČO: 47470330 za nabídkovou cenu 2.298.227,- Kč bez 
DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3496/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce "Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)“ zadávané v 
otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2019/025 ze dne 
26.11.2019, na základě změnových listů č. 01-03 upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní 
realizaci, s dodavatelem „MIROS Pardubice a.s., Hradecká 545, 533 52 Pardubice, IČO: 27523934 s 
cenou víceprací  ve výši 1.053.830.59 Kč bez DPH a cenou méněprací ve výši  - 13.352,20 Kč bez 
DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2019/025 ze dne 26.11.2019 s dodavatelem 
MIROS Pardubice a.s., Hradecká 545, 533 52 Pardubice, IČO: 27523934, v rámci realizace 
akce  „Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)“ na základě 
změnových listů č. 01-03, upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci s cenou prací 
(vícepráce a méněpráce) ve výši 1.040.478,39 Kč bez DPH. 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 30.6.2020 
 

4 
Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení - 

 STAŽENO 
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5 
Prezentace ÚS S. K. Neumanna 

(bod byl projednán za bodem č. 18) 

 
Zpravodaj: Zuzana Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta 

- stručně uvedla projednávaný bod a představila hosty – XXXXXXXXXXXXXXXX zastupujícího 
zpracovatele územní studie Hradeckou projekční a developerskou kancelář s.r.o. a p. 
XXXXXXXXXXX zastupujícího investora. 

- zástupce zpracovatele členy rady podrobně provedl připravenou prezentací ÚS S. K. 
Neumanna. 

 
 
Rozprava: 
P. Kvaš požádal o informaci, zda je představená studie v souladu s územním plánem a zda jsou 
vypořádány veškeré námitky. Dále vznesl dotaz, jaký bude další formální postup. 
→ zástupce zpracovatele potvrdil, že byly vypořádány námitky ze strany komise pro architekturu a 
urbanismus i OHA. 
→ Z. Kavalírová vysvětlila, že územní studie splňuje zadání, což je předpokladem k jejímu 
zaregistrování a regulování podle ní stavební činnosti v území. 
 
V. Ulrych se dotázal, zda bude ÚS znovu projednána v komisi pro architekturu a urbanismus, aby její 
členové byli seznámeni s vypořádáním námitek a zda bude představena v komisi pro strategii a smart 
city. 
→ Z. Kavalírová vysvětlila, že komise se v současné době nescházejí, není tedy svoláno kontaktní 
jednání žádné z komisí. 
V. Ulrych vzhledem k uvolňování epidemiologických opatření požádal o projednání ve výše 
uvedených komisích a následně až v radě města. 
 
M. Charvát požádal Z. Kavalírovou o potvrzení, že z pohledu OHA jsou vypořádány veškeré námitky, 
což potvrdila. 
 
P. Kvaš požádal zástupce zpracovatele o opravu názvu druhého mostu po proudu přes Chrudimku 
chybně označovaného jako „Kohnův“ most.  Prověřoval toto u odborníků a skutečnost je taková, že 
se nejedná o most Kohnovy soustavy, byť je tak běžně označován.  
→ zástupce zpracovatele upřesnil, že pracoval s veřejně dostupnými materiály, ale opravu provede, 
aby se zažitý omyl dále nešířil. 
 
J. Rychtecký vznesl dotaz na zpracovatele, zda plochu pro budování školské infrastruktury považuje 
za dostatečnou vzhledem k počtu bytových jednotek, se kterými se v daném území počítá.   
→ zástupce zpracovatele potvrdil, že plocha je objemově dostatečná. Upřesnil, že při zpracování 
studie vycházeli z dat získaných z magistrátu. Co se týče základních a středních škol – požadavek na 
tuto vybavenost v daném území nebyl, přesto i s touto možností studie počítá. Co se týče MŠ a jeslí – 
studie umožňuje jak výstavbu menších předškolních zařízení (jednotřídních a dvoutřídních), tak i 
většího typu (v některých blocích). 
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J. Rychtecký vznesl dotaz, kdo rozhoduje o tom, zda bude uplatněna varianta č. 1 nebo varianta č. 2. 
→ reagovala Z. Kavalírová – toto se odvíjí od možností, které dané území poskytuje. Pokud vlastník 
pozemků přijde se záměrem, který bude v souladu s územní studií, bude mu umožněn. Územní 
plánování nemá nástroj, kterým by nařídilo, že na určitém místě bude např. pouze školské zařízení. 
 
V. Štěpánek vznesl dotaz, proč nebyl pro dané území zpracován regulační plán, případně zda by 
umožňoval mít na dané území větší vliv. 
→ zástupce zpracovatele upřesnil, že ani regulační plán toto neřeší. Občanskou vybavenost nemůže 
nařídit, může ji pouze doporučit. 
→ Z. Kavalírová doplnila, že regulačním plánem je regulována např. hustota zástavby, výška zástavby, 
vjezdy, výška plotů, ne konkrétní náplň. 
 
J. Rychtecký vznesl dotaz, proč v případě občanské vybavenosti jsou dány varianty a u ostatních 
funkcí tomu tak není. 
→ zástupce zpracovatele vysvětlil, že z důvodu nadbytku prodejních ploch je dána možnost vybudovat 
další prostory z oblasti služeb nebo školství.   
 
P. Kvaš vznesl dotaz, co se stane, když rada města nevezme ÚS na vědomí.  
→ Z. Kavalírová vysvětlila, že OHA v přenesené působnosti posuzuje, zda je studie v souladu 
s územním plánem a zda je možné ji využít pro rozhodování v daném území. Rada a zastupitelstvo 
města jsou seznamovány s územními studiemi v souladu s postupem daným usnesením ZmP, není 
však v jejich kompetenci rozhodovat o tom, zda územní studie budou zaregistrovány nebo ne. 
→ zástupce zpracovatele doplnil, že v případě nezaregistrování této ÚS by platil stávající stav, kdy 
západní zóna je v souladu s územním plánem a je na ni vydáno územní rozhodnutí na nevhodné 
dopravní napojení.  
→ zástupce investora doplnil, že stávající stav nerespektuje požadavky na budoucí občanskou 
vybavenost. Variabilita územní studie umožňuje reagovat na potřeby města a městských částí, které 
se mohou postupem času i v souvislosti s demografickým vývojem měnit. Zdůraznil, že se do 
budoucna nebrání diskusím v této věci. 
 
M. Charvát shrnul současnou situaci, kdy územní studie na soukromých pozemcích jsou radě města 
prezentovány na základě dohody učiněné před pěti lety. Legislativní proces neumožňuje vymáhat na 
investorovi výstavbu školské infrastruktury, město by se mělo snažit v tomto případě využít vlastní 
pozemky nebo se pokusit dohodnout s investorem. 
 
P. Kvaš doporučil nevracet materiál k projednání do komisí, ale hlasovat o něm dnes. 
 
Pozn.: Před hlasováním proběhla pětiminutová přestávka na poradu členů RmP. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3497/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
Upravenou územní studii S. K. Neumanna část 1 – západní. 
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6 
Sběr a vyhodnocení dat z celoměstského systému pro monitoring cyklistické 

dopravy 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3498/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr pokračovat ve sběru a vyhodnocení dat z celoměstského systému pro monitoring cyklistické 
dopravy 
II. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, a čl. 14 Zadávacího řádu veřejných zakázek o přímém 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu " sběr a vyhodnocení dat z celoměstského systému pro 
monitoring cyklistické dopravy“ dodavateli Partnerství, o.p.s., IČ: 26268817, se sídlem Údolní 33, 
602 00 Brno a to v časovém období od podpisu smlouvy do 31. 12. 2022, za celkovou cenu 135 
217,50 ,-Kč vč. DPH. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na sběr a vyhodnocení dat z celoměstského systému pro monitoring 
cyklistické dopravy se společností Partnerství, o.p.s., IČ: 26268817, se sídlem Údolní 33, 602 00 
Brno ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavření smlouvy o dílo na sběr a vyhodnocení dat z celoměstského systému pro monitoring 
cyklistické dopravy se společností Partnerství, o.p.s., IČ: 26268817, se sídlem Údolní 33, 602 00 
Brno ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. T: 31. 5. 2020 Z: vedoucí odboru hlavního 
architekta. 
 
 

7 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejné zakázky 

malého rozsahu - OHA 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- uvedl, že se jedná o ukončení výběrového řízení na zpracovatele dokumentace „Územní 

studie Pardubice – Červeňák“. 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3499/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele č. 2/2020, Zadávacího 
řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu „Územní studie 
Pardubice - Červeňák" na základě doporučení hodnotící komise výběr zhotovitele Ing. Janu 
Kohlovou se sídlem Vrbová 960, 251 68 Kamenice 
IČO: 46514503 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3500/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace „Územní studie Pardubice- Červeňák“ se 
zpracovatelem Ing. Janou Kohlovou se sídlem Vrbová 960, 251 68 Kamenice 
za celkovou cenu 396. 000,-Kč (plus DPH). 
Z: Z. Kavalírová T: 31.07.2020 
 

8 
Opatření na zajištění ochrany v souvislosti s pandemií COVID-19 

 
Bez úvodního komentáře 
 
Rozprava: 
J. Mazuch požádal o stylistickou úpravu v obou odstavcích navrženého usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3501/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Pověřuje 
odbor Kanceláře tajemníka operativním nakupováním zboží a služeb v rámci nutných opatření na 
ochranu zaměstnanců a občanů v souvislosti s pandemií COVID-19. Jedná se například o přepážky 
ze skla nebo plexiskla na kontaktní agendy, dávkovače na dezinfekce, zábrany a značení pro 
udržení bezpečné vzdálenosti, zvýšený úklid a dezinfekce budov apod. Vzhledem k potřebě 
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rychlého jednání při těchto nákupech není odbor Kancelář tajemníka povinen předkládat radě 
města ke schválení výběr dodavatele v režimu VZMR – kategorie II. ve smyslu Zadávacího řádu 
veřejných zakázek. Rozhodnutí o výběru dodavatele v těchto případech činí vedoucí Kanceláře 
tajemníka. Kancelář tajemníka bude radu města následně o těchto nákupech informovat. 
II. Rada města Pardubic 
Pověřuje 
odbor Kanceláře tajemníka rozmístěním a distribucí ochranných opatření uvedených v bodu I. 
usnesení v souvislosti s pandemií COVID-19, přičemž ochranná opatření mohou být na základě 
pokynů členů vedení města distribuována i jiným subjektům, než je statutární město Pardubice, 
respektive jeho zaměstnanci (může jít o městem zřizované či založené právnické osoby, jiné 
právnické osoby, občany města). Poskytování těchto ochranných opatření ve prospěch jiných 
subjektů probíhá v režimu tzv. společenské úsluhy ve smyslu § 2055 odst. 1 občanského zákoníku a 
bude/je o nich vedena evidence. 
 
 

9 
Záležitosti komisí RmP 

Bez úvodního komentáře 
 
 
Rozprava: 
T. Pelikán požádal o uvedení do souladu jména nového člena komise v návrhu usnesení s přiloženým 
životopisem. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3502/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
rezignaci pana Petra Hviždě (ANO 2011) na členství v Komisi pro životní prostředí Rady města 
Pardubic. 
II. Rada města Pardubic 
Jmenuje 
pana XXXXXXXXXXXXXXXXXX (ANO 2011) členem Komise pro životní prostředí Rady města 
Pardubic. 
 

10 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- upozornil, že návrh č. 007 není doporučen ke schválení z důvodu zrušení dané akce. 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3503/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/3194/2020'. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3504/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/3192/2020'. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3505/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 
text usnesení č. 'R/3191/2020' na text na nákup elektrického dvojkola pro členy spolku. Ostatní 
text zůstává nezměněn. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3506/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky 
"Rezerva náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné 
transfery položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky 
"Rezerva náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné 
transfery položky "Ocenění nejlepších sociálních pracovníků" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) 
ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z položky 
"Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) na neinvestiční příspěvky 
zřízeným příspěvkovým organizacím položky "VČD Pardubice - příspěvek" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3507/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí finančního daru XXXXXXXXXXXXX na uspořádání akce pro děti z dětských domovů 
„Hledá se talent“, ve výši Kč 15,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3508/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Pardubické krajské organizaci ČUS, IČ 70926344, K Vinici 1901, Pardubice, na 
nákup cen pro vyhlášené sportovce na akci „Nejúspěšnější sportovci Pardubického kraje za rok 
2019“, ve výši Kč 5,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 
 
 
Návrh usnesení č. 007 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí finančního daru TJ Tesla Pardubice, z.s., IČ 00527483, K Vinici 1901, Pardubice, na 
uspořádání mezinárodního utkání v ledním hokeji žen, ve výši Kč 5,0 tis., z rezervy Rady města 
Pardubic. 
 

11 
V. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Rozprava: 
Na základě připomínky T. Pelikána byl upraven vliv zprávy na rozpočet. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3509/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Rezerva primátora Charváta" na běžné výdaje položky "Krizová rezerva" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Rezerva náměstka Rychteckého" na běžné výdaje položky "Krizová rezerva" (správce 598 
- Ekonomický odbor). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Rezerva náměstka Mazucha" na běžné výdaje položky "Krizová rezerva" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Rezerva náměstka Nadrchala" na běžné výdaje položky "Krizová rezerva" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Rezerva náměstka Kvaše" na běžné výdaje položky "Krizová rezerva" (správce 598 
- Ekonomický odbor). 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 119,4 tis. z běžných 
výdajů položky "Rezerva Rady města Pardubic" na běžné výdaje položky "Krizová rezerva" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) na běžné výdaje položky 
"Krizová rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) na běžné výdaje položky "Krizová 
rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3510/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti vč. kanalizace" na kapitálové 
výdaje položky "Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN - realizace" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přejmenování položky ve výdajové části rozpočtu "Dopravní opatření v ul. Na 
Spravedlonosti, Pichlova, SKN - PD" na "Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, 
Pichlova, SKN - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přejmenování položky ve výdajové části rozpočtu "Dopravní opatření v ul. Na 
Spravedlonosti, Pichlova, SKN - výkupy pozemků" na "Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na 
Spravedlnosti, Pichlova, SKN - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 73 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 
2021 na kapitálové výdaje položky "Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, 
Pichlova, SKN - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 1 750,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN - ostatní náklady" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3511/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné transfery položky "PR 
MPR - Dům č.p. 105 ul. Kostelní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12,0 tis. z běžných 
transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné transfery položky 
"PR MPR - Dům č.p. 94 ul. Kostelní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
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III. Rada města Pardubic 
Se ztotožňuje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné transfery položky "PR 
MPR - Dům č.p. 65, Pernštýnské nám." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných 
transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné transfery položky 
"PR MPR - Dům č.p. 122, nám. Republiky." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 88,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné transfery položky "PR 
MPR - Dům č.p. 35, ul. Pernštýnská ul." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných 
transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné transfery položky 
"PR MPR - Dům č.p. 75, ul. Zelenobranská" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné transfery položky "PR 
MPR - Dům č.p. 15, ul. Pernštýnská ul." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné transfery položky "PR 
MPR – kostel Zvěstování Panny Marie" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3512/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z položky 
23. "Předpokládaná dotace - Výkon sociální práce" na položku 41. "Dotace MPSV - Výkon sociální 
práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 497,1 tis. položka 41. "Dotace MPSV - Výkon 
sociální práce" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Výkon 
sociální práce - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3513/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Terminál Univerzita" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na 
kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 900,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce okolí Domu hudby a ul. Na Hrádku - PD" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 300,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Revitalizace veřejného prostranství ul. Kunětická - PD" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací automaty - vlastní zdroje" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3514/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. v rámci 
položky "Velká údržba a investice školských zařízení" z běžných výdajů na kapitálové výdaje 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 141,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "ZŠ E. Košťála - přístupový systém" na běžné výdaje položky "Velká 
údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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12 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3515/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané v otevřeném řízení "RPS Polabiny – ul. Gagarinova – XV. etapa“, že ekonomicky 
nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka 
dodavatele, který je vybrán k uzavření smlouvy: MIROS Pardubice a.s., Pardubice, IČO: 27523934, s 
nabídkovou cenou ve výši 5.388.452,64 Kč bez DPH; druhý v pořadí se umístil dodavatel SOVIS CZ, 
a.s., Hradec Králové, IČO: 27532208, s nabídkovou cenou ve výši 5.515.356,66 Kč bez DPH; třetí v 
pořadí se umístil dodavatel Agrostav Pardubice a.s., Pardubice, IČO: 46506063, s nabídkovou cenou 
ve výši 5.578.292,-- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3516/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané v otevřeném řízení "ZŠ Družstevní – rekonstrukce multifunkčního hřiště“, že 
ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je 
nabídka dodavatele, který je vybrán k uzavření smlouvy: Linhart spol. s r.o., Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav, IČO: 47052121, s nabídkovou cenou ve výši 7.163.996,12 Kč bez DPH; druhý v pořadí 
se umístil dodavatel TUBEKO SPORT, spol. s r.o., Rynholec, IČO: 49825020,  s nabídkovou cenou ve 
výši 7.323.498,90 Kč bez DPH; třetí v pořadí se umístil dodavatel VYSSPA Sports technology s.r.o., 
Plzeň, IČO: 27967638, s nabídkovou cenou ve výši 7.695.000,-- Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3517/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení pro podlimitní veřejnou 
zakázku na služby "Dům hudby - rekonstrukce okolí – PD“, neboť v průběhu zadávacího řízení se 
vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po 
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody 
zadavatel způsobil či nikoliv. 

 

13 
Mateřská škola Pardubice-Dražkovice - porušení rozpočtové kázně 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3518/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
příspěvkové organizaci Mateřská škola Pardubice-Dražkovice 146, IČ 75018462, se sídlem 
Pardubice, Dražkovice 146, PSČ 533 33, odvést do rozpočtu statutárního města Pardubice částku 10 
400,00 Kč z důvodu porušení rozpočtové kázně. 
Z.: I. Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
T.: 30.06.2020 
 

14 
Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3519/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Uděluje 
souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 53.156,- Kč od Women for Women, o.p.s., 
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti prostřednictvím 
základní školy a mateřské školy Pardubice, A. Krause 2344, za účelem uhrazení stravného pro 10 
žáků. 
 

15 
Souhlas zřizovatele s čerpáním finanční podpory - OP VVV 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3520/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s realizací projektu škol a s čerpáním finanční podpory z Operačního programu "Výzkum, vývoj a 
vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz příloha). 
 

16 
Obnovení provozu zdravotnických organizací, příspěvkoých organizací města 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- v předloženém materiálu opravil vliv zprávy na rozpočet. 
 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3521/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Vyjadřuje 
souhlas s obnovením provozu příspěvkové organizace Lentilka – integrační školka a rehabilitační 
centrum, a to od 11.5.2020. Podmínkou pro poskytování této péče je respektování maximálních 
hygienických a protiepidemiologických opatření jak klientů, tak zaměstnanců Lentilky – integrační 
školky a rehabilitačního centra. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3522/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Vyjadřuje 
souhlas s obnovením provozu příspěvkové organizace Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace, 
a to od 11.5.2020. Podmínkou pro poskytování péče je respektování maximálních hygienických a 
protiepidemiologických opatření jak klientů, tak zaměstnanců Ratolesti, dětské péče a léčebné 
rehabilitace. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3523/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s odpuštěním školného rodičům dětí Lentilky - inegrační školky a rehabilitačního centra za 
poměrnou část měsíce března od 16.3.2020, celý měsíc duben 2020 a poměrnou část měsíce května 
do 10.5.2020. Školné činí měsíčně 560,00 Kč. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3524/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s odpuštěním školkovného rodičům dětí příspěvkové organizace Ratolest, dětská péče a léčebná 
rehabilitace za poměrnou část měsíce března od 16.3.2020, celý měsíc duben 2020 a poměrnou 
část měsíce května do 10.5.2020. Školné činí měsíčně 2.000,00 Kč. 
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17 
Program XVII. zasedání ZmP dne 14.05.2020 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Program nadcházejícího zasedání ZmP byl doplněn dle dodatečného požadavku náměstka P. Kvaše a 
schválen v níže uvedeném znění. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3525/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
program XVII. zasedání ZmP dne 14.05.2020 včetně předkldatelů takto:  
 
1. Problematika HC DYNAMO PARDUBICE a. s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
2. Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
     Jirsa Vojtěch, zastupitel města Pardubic 
 
3. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
4. V. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
5. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Dušan Stránský, zastupitel města Pardubic 
 
6. Diskuse 

18 
Záležitosti DS a. s. 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně okomentoval jednotlivé části navrženého usnesení (odst. I – III), v odst. III doplnil 
„termín“ a „zodpovědnou osobu“. 

 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3526/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
odmítnutí návrhu na odkup 22,51 % akcií společnosti Dostihový spolek a.s. od společnosti Čiperný 
grunt s.r.o. za cenu 2,31 mil. Kč. Tento návrh byl projednán radou města dne 20. 4. 2020, usnesení 
č. R/3421/2020, bod I. tohoto znění – citace:  
„I. Rada města Pardubic souhlasí s ohledem na dlouhodobě komplikovanou komunikaci s druhým 
největším akcionářem ve společnosti Dostihový spolek a.s. (Čiperný grunt s.r.o., podíl 22,51 %) 
a s ohledem na aktuální dramatické dopady COVID-19 na obchodní společnosti podnikající v oblasti 
kultury, sportu vč. podnikání spočívajícího v organizování dostihů s očekávaným dlouhodobým 
propadem výnosů těchto obchodních společností, aby vedení města Pardubic komunikovalo se 
společností Čiperný grunt s.r.o. možnost odkoupení jejího 22,51% akciového podílu ve společnosti 
Dostihový spolek a.s. za cenu 2,31 mil. Kč. Tento souhlas je časově omezen, a platí nejdéle do 27. 4. 
2020. Rozhodnutí ve věci odkupu akcií ve společnosti Dostihový spolek a.s. náleží zastupitelstvu 
města“. 
II. Rada města Pardubic 
Odmítá 
návrh společnosti Čiperný Grunt s.r.o. na odkoupení majoritního akciového podílu města Pardubice 
(akciový podíl 51,54 %) ve společnosti Dostihový spolek a.s. za cenu 6 mil. Kč. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
projednat s jednatelem společnosti Čiperný Grunt s.r.o. Ing. Richardem Benýškem návrhy 
a důsledky změn v akcionářské struktuře společnosti Dostihový spolek a.s., a dále pak projednat 
návrhy obou jednajících stran umožňující stabilizaci společnosti Dostihový spolek a.s.   
Z: Jan Mazuch, náměstek primátora 
T: 30.06.2020 
 
 

19 
Diskuse 

Vítězslav Štěpánek  
- vznesl dotaz, jak jsou čištěny kontejnerové přístřešky Službami města Pardubic a.s., zároveň 

požádal o zařazení jejich jednoročního vyčištění a vydezinfikování do plánu na příští rok. 
→ J. Nadrchal prověří a zváží řešení. 

 
Tomáš Pelikán  

- vznesl dotaz, jak pokračuje příprava Revitalizace Letního stadionu. 
→ Reagoval M. Charvát, který upřesnil, že se připravují podklady k výběrovému řízení, 
následně bude předloženo radě města. 
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Vít Ulrych  
- členy rady informoval, jakým způsobem se vyvíjí situace s lékařskou pohotovostí.  

Od 1.5.2020 ji převzala Pardubická krajská nemocnice a. s., dočasně je zajišťována odbornými 
ambulancemi, v provozu je také triážní stan, který slouží k distribuci pacientů po nemocnici. 
Řešeny jsou pracovně právní vztahy s praktickými lékaři, kteří budou pohotovostní služby 
zajišťovat, zároveň se připravují stavební prostory v bývalé budově plicního oddělení. 
Předpokládané otevření je od 1.6.2020. V. Ulrych se bude nadále účastnit jednání v této věci 
a členy rady informovat. 
 

Jakub Rychtecký  
- informoval o metodických materiálech vydaných MŠMT týkajících se otevření základních škol 

pro žáky prvního stupně a 9. tříd. K materiálu v součinnosti s pracovníky OŠKS byly 
zpracovány připomínky, které byly prostřednictvím SMO ČR zaslány ministerstvu, nebyly však 
akceptovány. Upozornil, že situace si vyžádá zvýšené náklady na zajištění dezinfekce prostor 
a další související náklady. 
Co se týče mateřských škol uvedl, že metodika je podstatně volnější (zrušení nošení roušek 
pro děti i pedagogy, není doporučen počet dětí na třídu). S vedením mateřských škol je 
konzultován systém otevření, počítáno je s dotazníkovým šetřením mezi rodiči. 

 
Vitězslav Štěpánek  

- stejně jako tomu bylo v případě spol. EBA a.s. požádal i v případě Dostihového spolku a.s.  
o předložení krizového plánu. 
→ J. Mazuch potvrdil, že toto bude součástí pravidelně předkládané informativní zprávy  
o akciových společnostech s majetkovou účastí města. 

 
 

Schůze byla ukončena ve 12:00 hodin. 

 

 
 

 
……………………………………… 
     Martin  C h a r v á t 
 primátor města Pardubic 

 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………………………                                ……………………………………….. 
       Petr  K v a š                                                                                                   Vladimír  M a r t i n e c 
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V Pardubicích dne 07.05.2020                                                 (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem: 30 stran 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. 
 
 

 


