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 Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

 Kancelář primátora 

 

 

 
 

Zápis 
 

z 10. mimořádné schůze Rady města Pardubic, 
která se konala dne 13.02.2015 od 08:00 hodin 

v zasedací místnosti rady 
 
 
 
Přítomni: 
Charvát Martin, Dvořáčková Helena, Řehounek Jan, Rychtecký Jakub, Rozinek Jiří, Menšík Jaroslav, Ninger 
Vladimír, Novohradský Vítězslav, Salfický Dušan, Slezák Libor, Weisbauer František 
 
 
 

 
I. 

Schválení programu schůze 
 
Program 10. mimořádné schůze rady města byl schválen takto:    (pro 9, nehl. 2) 
 
1. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
Z: Karolína Vopršalová, odbor rozvoje a strategie  
    Renata Hochmanová, odbor ekonomický  
  
2. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
Z: Karolína Vopršalová, odbor rozvoje a strategie  
  
3. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Změna XIX. platného ÚPmPce 
P: Pavla Pannová, vedoucí odboru hlavního architekta  
Z: Pavla Pannová, vedoucí odboru hlavního architekta  
  
4. Změna v komisi pro bezpečnost a prevenci  kriminality 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
Z: Petra Poulová, kancelář primátora  
  
5. Jmenování vedoucího odboru rozvoje a strategie 
P: Michal Zitko, tajemník magistrátu  
Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu  
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II. 
Schválení usnesení z 9. řádné schůze RmP a 

jmenování ověřovatelů z 10. mimořádné schůze RmP 
 
Usnesení z předešlé 9. řádné schůze Rady města Pardubic byla   s c h v á l e n a. 
 
Ověřovateli zápisu z 10. mimořádné schůze RmP byli jmenováni: Helena Dvořáčková 
         Jaroslav Menšík 
 
  

 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 
 
 

1. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora  

- seznámil s předloženou zprávou a po neschválení návrhu na usnesení č. 7 podal nový návrh na 
usnesení č. 8, o kterém bylo hlasováno zvlášť. 

- k předložené zprávě vystoupil J. Hruška, vedoucí OMI, který informoval radní o blížícím se ukončení 
stavby na třídě Míru (23.02.2015), dále o předložení několika změnových listů zhotovitelem stavby, 
o uznaní některých změnových listů, a dále tyto jednotlivé změnové listy okomentoval. 

- M. Charvát se vyjádřil k pochybnostem, které má k uvedenému návrhu na usnesení č. 7. 
Zdá se mu, že cena za hřiště v Nemošicích je příliš vysoká. Dále požádal o prošetření všech 
skutečností ve sportovní komisi i interním auditem. 

 
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 416/2015        (pro 11) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
rozhodla podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a na základě čl. 11 odst. 6 výjimky ze směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Budova radnice - odstranění havarijního stavu 
trámových konstrukcí" dodavateli CODE spol. s r.o., Pardubice, IČ: 49286960, s nabídkovou cenou 
ve výši 280.000,-- Kč bez DPH. 
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Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 417/2015        (pro 11) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve výši Kč 
400,0 tis. z položky "Budova radnice (WN) - odstranění HS trámových konstrukcí - PD" (správce 914 
- Kancelář tajemníka) na položku "Budova radnice (WN) - odstranění HS trámových konstrukcí - 
sondy + PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 418/2015        (pro 11) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve výši Kč 
200,0 tis. z položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku 
"Budova radnice (WN) - odstranění HS trámových konstrukcí - sondy + PD" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 
 
 
Návrh č. 4  
Přijaté usnesení č. 419/2015        (pro 11) 
 
Rada města Pardubic 
U s t a n o v u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, v rámci jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku "Pěší zóna Třída Míru - 
Sladkovského - vícepráce" účastníky jednání ze strany zadavatele v tomto složení: 
Ing. Helena Dvořáčková - náměstkyně primátora, 
Ing. Jan Řehounek - náměstek primátora, 
Ing. Jaroslav Hruška - vedoucí odboru majetku a investic. 
 
 
Návrh č. 5  
Přijaté usnesení č. 420/2015        (pro 11) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o zadání veřejné zakázky "Pěší zóna Třída Míru - Sladkovského - vícepráce" v jednacím 
řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
dodavateli SYNER, s.r.o., Liberec, IČ: 48292516, s cenou ve výši 2.378.066,85 Kč bez DPH. 
 
 
Návrh č. 6  
Přijaté usnesení č. 421/2015        (pro 10, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
R u š í  
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podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Rámcová smlouva na dodávku kancelářských 
potřeb pro Magistrát města Pardubic na období 2 let". 
 
 
Návrh č. 7  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat      (proti 10, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Výstavba venkovního hřiště v areálu SK Nemošice, 
Pardubice" dodavateli STAVSPORT PRAHA s.r.o., Praha, IČ: 01388274, s nabídkovou cenou ve výši 
2.729.922,65 Kč bez DPH. 
 
 
Návrh č. 8  
Přijaté usnesení č. 422/2015        (pro 11) 
 
Rada města Pardubic 
R u š í  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Výstavba venkovního hřiště v areálu SK 
Nemošice, Pardubice". 
 

 
 

 

2. 
Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení  

 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora  

- okomentoval předloženou zprávu. 
- L. Slezák požádal o vyjádření komise pro strategii, která zasedá 04.03.2015 
- po dlouhé diskusi se radní shodli na tom, že bude stačit výstup pracovní skupiny, která se má sejít 

po jarních prázdninách, z tohoto důvodu byla zpráva z programu stažena a přesunuta na další 
jednání RmP. 

 
 
 
Návrh č. 1  
Stažený návrh na usnesení 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zadávací podmínky - oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace - v 
rámci zadávání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v otevřeném zadávacím řízení "ICT v rámci 
Výzvy 22". 
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Návrh č. 2  
Stažený návrh na usnesení 
 
Rada města Pardubic 
U s t a n o v u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím řízení v rámci zadávání veřejné zakázky 
"ICT v rámci Výzvy 22" hodnotící komisi včetně náhradníků, která bude plnit i funkci komise pro 
otevírání obálek s nabídkami, v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci): 
Ing. Jan Řehounek (Ing. Jiří Rozinek) 
Ing. Jiří Janků (PaedDr. Jan Mazuch) 
Bc. Otakar Kovařík (Pavel Studnička) 
Mgr. Jiří Turek (Mgr. Aleš Uchytil) 
Ing. Zdeňka Malá (Ing. David Bakrlík) 
 
 

 

3. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Změna XIX. platného 
ÚPmPce  

 
Zpravodaj: Pavla Pannová, vedoucí odboru hlavního architekta 

- seznámila radní s obsahem předložené zprávy.  
- po dlouhé diskusi byla tato zpráva stažena z důvodu nedostačujících informací, které se hlavně 

týkaly rozporu vyhotovených požadavků v nabídkách. 
 
 
Stažený návrh na usnesení 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zadání veřejné zakázky malého rozsahu " Zpracování Změny XIX. platného ÚPmPce" zhotoviteli Atelier 
Aurum, s. r. o., s nabídkovou cenou 242.900,- Kč bez DPH, 293.909,-Kč s DPH (včetně SEA a právního 
stavu po XIX. změně),  
dle cenové nabídky ze dne 12.12.2014 a podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle SMĚRNICE (MmP) Č. 7/2014 ZADÁVACÍ ŘÁD 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. 
 
 

 

4. 
Změna v komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality  

 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora  
 
 
Bez rozpravy 
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Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 423/2015        (pro 11) 
 
Rada města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
rezignaci pana Aleše Černohorského na členství v Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 424/2015        (pro 11) 
 
Rada města Pardubic 
J m e n u j e  
pana Filipa Mácala, nar. ****, členem komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. 
 
 

 

5. 
Jmenování vedoucího odboru rozvoje a strategie  

 
Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu  
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 425/2015        (pro 10, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
J m e n u j e  
s účinností od 16. 2. 2015 pana Ing. Miroslava Čadu, nar. ****, vedoucím Odboru rozvoje a 
strategie Magistrátu města Pardubic, a to na dobu neurčitou. 
 
 
 

 

Schůze byla ukončena v 09:00 hodin 
 

 

 

Jména jsou uváděna bez titulů 

Pardubice 13.02.2015    

Zpracovala: Petra Poulová (Organizační oddělení MmP) 

Počet stran zápisu 7. 

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. 
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Ověřovatelé: 
 
 
Dne: 
 
 
 
 
 
…………………………………………….         
Helena  D V O Ř Á Č K O V Á 
 
 
 
 
 
Dne: 
 
 
 
 
 
…………………………………………… 
Jaroslav  M E N Š Í K  
 
 
 
         Dne: 
 
 
 
 
 
         ………………………………………… 
                                                                                                         Martin  CH A R V Á T 
                    primátor města  
 
 
 
 
 


