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Zápis

z 30. mimořádné schůze Rady města Pardubic,
která se konala dne 15.10.2015 od 15:30 hodin
v zasedací místnosti rady


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

Věra Netolická, interní audit
Michal Zitko, tajemník magistrátu
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora

František Brendl, Karel Haas, členové ZmP



I.
Schválení programu schůze

Paní náměstkyně H. Dvořáčková požádala o rozšíření programu o zprávu „Žádosti o změnu územního plánu“.
Pan náměstek J. Řehounek vyslovil nesouhlas a podal protinávrh → hlasováno o původním programu jednání →pro 10, proti 1, zdrž. 0.

Program 30. mimořádné schůze rady města byl schválen takto:

1. Provozování letního koupaliště Cihelna
P: Martin Charvát, primátor města Pardubic 
Z: Martin Charvát, primátor města Pardubic 
 
2. Vyčlenění plochy pro graffiti
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
Z: Lucie Břízová, odbor školství, kultury a sportu 

3. Diskuse

_____________________________________________________________________________________



II.
Schválení usnesení z 29. řádné schůze RmP
a
jmenování ověřovatelů z 30. mimořádné schůze Rady města Pardubic

Usnesení z předešlé 29. řádné schůze RmP byla schválena.

30. mimořádná schůze 						Helena Dvořáčková
								Libor Slezák

 

IV.
Pořadí projednávaných zpráv

1.
Provozování letního koupaliště Cihelna 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města Pardubic 
	Shrnul historii koncesního řízení, upozornil na jednotlivé procesy, okomentoval důvodovou zprávu. Vysvětlil obsah dodatků původní smlouvy a uvedl, že nová koncesní smlouva obsahuje jako závazek města pouze investice.
	Konstatoval, že správní rada PAP PARDUBICE o.p.s. rozhodla, že se původně vyhlášeného řízení nezúčastní.

Na žádost RmP o předložení nabídky podala PAP PARDUBICE o.p.s.  nabídku vyšší než vítězná firma, z tohoto důvodu primátor doporučil ukončit koncesní  řízení a uzavřít s provozovatelem koupaliště firmou Ministr, v.o.s.  smlouvu.

 Rozprava:
V. Novohradský:  zpochybnil některé nespecifikované údaje v obou nabídkách, uzavření koncesní smlouvy nedoporučil, požádal o konkrétní propočty.
	→   V. Ninger za PK ČSSD požádal o stažení zprávy, kterému předkladatel nevyhověl. Klub ČSSD podal návrh na další usnesení ohledně účelovosti, který byl diskutován a upraven → viz usn. 1595/2015.



Přijaté usnesení č. 1595/2015			(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
I. Ž á d á 
dozorčí radu PAP PARDUBICE o.p.s. o provedení auditu jednání správní rady dne 12.10.2015, a to pro vyloučení účelovosti podané nabídky ředitelem společnosti. Dále žádá dozorčí radu o audit hospodaření PAP PARDUBICE o.p.s.
II. U k l á d á 
primátorovi města Pardubic provést audit hospodaření města na areálu letního koupaliště CIHELNA za roky 2012-2015.



Přijaté usnesení č. 1594/2015			(pro 7, proti 1, zdrž. 3)

Rada města Pardubic
I. S c h v a l u j e 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 12 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění pozdějších předpisů, v rámci koncesního řízení "Výběr provozovatele areálu letního koupaliště - čp. 68 ul. Ke Koupališti" o výběru dodavatele pro uzavření koncesní smlouvy na období 7 let - vítězného dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou - P. Ministr, v.o.s., Pardubice, IČ: 63221691, s nabídkovou cenou (platbou za dostupnost) ve výši 2,380.000,-- Kč bez DPH/rok, druhý v pořadí se umístil dodavatel ***** s nabídkovou cenou (platbou za dostupnost) ve výši 2,700.000,-- Kč bez DPH/rok. 
II. U k l á d á 
primátorovi města Pardubice uzavření koncesní smlouvy na období 7 let s dodavatelem - P. Ministr, v.o.s., Pardubice, IČ: 63221691, s nabídkovou cenou (platbou za dostupnost) ve výši 2,380.000,-- Kč bez DPH/rok.
Zodpovídá: primátor města
Termín: 30. 10. 2015
____________________________________________________________________________

2.
Vyčlenění plochy pro graffiti 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Bez rozpravy

Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 1596/2015			(pro 10, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1)

Rada města Pardubic
S c h v a l u j e 
vymezení plochy v podchodu na ulici K Pardubičkám, Pardubice pro účely využití této plochy pro graffiti umění panu *****, *****


Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 1597/2015			(pro 10, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1)

Rada města Pardubic
U k l á d á 
odboru dopravy ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu zajistit a formulovat konkrétní realizační kroky a podmínky využívání vymezené plochy pro graffiti umění.
T: 19.11.2015
Z: V. Bakajsa, vedoucí odboru dopravy





___________________________________________

Schůze byla ukončena v 15.50 hodin
___________________________________________






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





…………………………………………….								
Helena   D v o ř á č k o v á   	




……………………………………………
Libor  S l e z á k   
____________________________________________________________________________________
Pardubice  19.10.2015							(Jména jsou uváděna bez titulů)
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP
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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.





