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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis ze 108. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 24.05.2018 od 18:40 hodin 

v budově Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1 

Přítomni: 

Martin Charvát, Ivana Dolečková, Helena Dvořáčková, Jiří Rozinek, Jakub Rychtecký, Vladimír 

Ninger, Dušan Salfický, Libor Slezák, František Weisbauer 

 

Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora  

 

  

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program 108. mimořádné schůze Rady města Pardubic byl schválen takto:    (pro 9) 

1. Výběr dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotící komise v rámci zadávání 

koncese malého rozsahu 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

2. Diskuse 

 

 

 

II. 

Jmenování ověřovatelů ze 108. mimořádné schůze Rady města Pardubic dne 

24.05.2018 

Ověřovateli zápisu ze 108. mimořádné schůze RmP byli jmenováni         Jiří Rozinek  

         František Weisbauer 
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III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Výběr dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotící komise v 

rámci zadávání koncese malého rozsahu 

 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- Stručně okomentoval předložený materiál 

 

Rozprava:  

L. Slezák – vznesl dotaz k termínu „koncese malého rozsahu“ 

Reagoval Jakub Rychtecký – uvedl, že do koncese se započítává i předpokládaný možný výdělek 

dodavatele, ve stejném režimu je i provoz Skateparku Pardubice či Koupaliště Cihelna. V tomto režimu 

byla veřejná soutěž již vyhlášena, bohužel ale oba účastníci nesplnili zadání. Z toho důvodu je 

zapotřebí soutěž vyhlásit znova. Složení výběrové komise i kritéria hodnocení zůstávají shodná, došlo 

pouze k doplnění a zpřesnění koncesní dokumentace tak, aby byla pro potenciální účastníky ještě 

srozumitelnější. Krom 6 níže uvedených dodavatelů, se bude do řízení moci přihlásit kdokoliv jiný 

v rámci celé ČR. Dále doplnil přílohu důvodové zprávy – koncesní dokumentaci v čl. VI, bod 2.3 a  čl. 

VIII, bod c) o větu: „Návrh uspořádání musí současně splňovat podmínku zajištění volného prostoru o 

vzdálenosti 3 metry od Morového sloupu.“ 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/8091/2018               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a na základě čl. 16 odst. 6 

směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, zadávací podmínky – koncesní 

dokumentaci a koncesní smlouvu – v rámci zadávání koncese malého rozsahu "Provozovatel 

adventních trhů v Pardubicích pro období 2018 - 2022".  

Přílohu důvodové zprávy tvoří:  

1) Koncesní dokumentace 

2) návrh Koncesní smlouvy 

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a na základě čl. 16 odst. 6 

směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání koncese  malého 

rozsahu "Provozovatel adventních trhů v Pardubicích pro období 2018 - 2022" níže uvedené 

dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:   

•  PROSTR SERVIS s.r.o., Plzeň, IČO: 29161193 

•  Taiko, a.s., Praha, IČO: 27170608 

• Phonix promotion, s.r.o., Praha, IČO: 29134927  

• RK Invest s.r.o., Brno, IČ: 26219140 

• YASHICA, s.r.o., Kožichovice, IČO: 46980121 
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Zadávací podmínky zadavatel v souladu se směrnicí zadavatele - Zadávací řád veřejných zakázek 

-  uveřejní na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. 

III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a na základě čl. 16 odst. 6 

směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání koncese  malého 

rozsahu "Provozovatel adventních trhů v Pardubicích pro období 2018 - 2022“ hodnotící komisi 

včetně náhradníků v tomto složení: 

Členové hodnotící komise (náhradníci) 

Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek)  

Ing. arch. Jaroslav Menšík (Ing. Helena Dvořáčková) 

Ing. Petr Klimpl (Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek) 

Ing. Martin Karas         (Mgr. Jana Fiedlerová) 

PhDr. Mgr. Andrea Šmejdová (Ing. Jiří Lejhanec) 

Ing. Petra Pacholíková (Mgr. Marina Vančatová, Ph.D.) 
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Diskuse 

 

V diskusi nebyly vzneseny žádné diskusní příspěvky. 

  

Schůze byla ukončena v 18:50 hodin 

 
 

 

 

……………………………………… 

Martin  C h a r v á t 

primátor města Pardubic 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

……………………………………     …………………………………….. 

Jiří  R o z i n e k       František  W e i s b a u e r  

 

 
Pardubice dne 28.05.2018     (Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 

Celkem: 3 strany zápisu 

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.  


