
                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 10:04:44                          

                     00. Úvod, schválení programu                     

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Nehlasoval     

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 001

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 10:06:28                          

      01. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty       

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1



Hlasování o usnesení

  návrhy č. 001 - 005

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                     HLASOVÁNÍ č. 3 - NESCHVÁLENO                     

                          5.10.2020 10:06:45                          

      01. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty       

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Proti          

  Kvaš Petr                                  ODS               Proti          

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Proti          

  Mazuch Jan                                 ODS               Proti          

  Martinec Vladimír                          SpP               Proti          

  Ministrová Ludmila                         KpP               Proti          

  Pelikán Tomáš                              SpP               Proti          

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Proti          

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Proti          

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Proti          

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 0 (0%)  Proti: 10 (91%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 006

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 10:08:03                          

                 02. Revokace usnesení č. R/4122/2020                 

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 001

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 10:46:17                          

11. Problematika EBA a.s. (program valné hromady, akcionářské záležitosti) 

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrhy č. 001 - 004

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 10:47:39                          

03. 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          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            



  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrhy č. 001 - 002

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 10:48:34                          

04. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek

malého rozsahu - OMI

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  Návrh č. 001

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 10:49:26                          

  05. Nákup ochranných prostředků v souvislosti s pandemií COVID-19   

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            



  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 001

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 10:49:54                          

                         06. Odpis pohledávek                         

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrhy č. 001, 002

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 10:50:40                          

   07. Zajištění výkonu nařízené karantény pro osoby bez přístřeší    

______________________________________________________________________



  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 001, 002

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 10:51:11                          

        08. Smlouva o výpůjčce - Centrum pro otevřenou kulturu        

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 001

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               



                     HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 10:51:49                          

                         09. Žádosti o dotace                         

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 001

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 10:52:19                          

   10. RRAPK - Dohoda o poskytnutí mimořádného členského příspěvku    

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 001

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 10:57:30                          

        … Právní poradenství týkající se HC Dynamo Pardubice          

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Nehlasoval     

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 001

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 11:01:11                          

13. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek

– ORS – 

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11



Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 001

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 11:01:42                          

14. Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Centra pro otevřenou kulturu, 

p.o.

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 001

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 11:02:16                          

                15. Souhlas zřizovatele - Šablony III                 

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     



  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 001

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 11:02:43                          

                          16. Kapacita školy                          

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 001

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 11:03:15                          

17. Pořadatelství akce Sportovní park Pardubice a poskytnutí licence k užití 

ochranné známky - Sportovní park Pardubice

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            



  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 001

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 11:03:44                          

18. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací ve 

školství

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Nehlasoval     

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrhy č. 001 - 010

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 11:04:15                          

         19. Povolení výjimky z nejvyššího počtu ve třídě MŠ          

______________________________________________________________________



  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 001

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 11:04:44                          

20. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku - Základní umělecká škola 

Pardubice-Polabiny, Lonkova

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 001

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               



                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 11:05:28                          

    21. Žádost o změnu v projektu Integrace cizinců Pardubice 2020    

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Nehlasoval     

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 001

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 11:06:06                          

22. Záležitosti příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu 

míru 1951

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrhy č. 001, 002



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                 63. řádná schůze RmP dne 05.10.2020                  

                              Předsedá:                               

                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      

                          5.10.2020 11:07:30                          

           23. Program XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020             

______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            

  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            

  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            

  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            

  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            

  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            

  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            

  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            

  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            

  Ulrych Vít                                 KpP               Nepřítomen     

  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            

______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů

Celkem radních: 11

Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Nepřítomno: 1

Hlasování o usnesení

  návrh č. 001

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  
 

uzavřená dle § 1746 odst. 2  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel:    Statutární město Pardubice 
se sídlem:    Pernštýnské náměstí 1, Staré Město, 530 21 Pardubice 

zastoupen ve věcech smluvních:             Ing. Martinem Charvátem - primátorem  

kontaktní osoba:   Mgr. Iva Bartošová, vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu 

města Pardubic, tel: 736 519 042 

IČ:     00274046   

DIČ:      CZ00274046 

bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  

číslo účtu:     326-561/0100  

(dále jen „Objednatel“)     
                 

a 
 
dodavatel:    BERSERK SECURITY s.r.o 

se sídlem:              Lidická 374,  530 09 Pardubice - Polabiny  

zastoupen:            Pavlem Jenčíkem, jednatelem  

zastoupen ve věcech smluvních:     Pavlem Jenčíkem  

kontaktní osoba:    Pavel Jenčík, tel: +420608222666,  

e-mail: pavel.jencik@berserk-security.cz 

IČ:      28818181  

DIČ:      CZ28818181 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.  

číslo účtu:     43-9377440277/0100   

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Hradci Králové oddíl c, vložka 

29222 

(dále jen „Dodavatel“)   
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

 

Smlouvu o zajištění ostrahy objektů vyčleněných pro zajištění výkonu  
karantény osob bez přístřeší  

(dále jen „Smlouva“) 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

Objednatel v souladu s rozhodnutím Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č.j. KHSPA 

20559/2020/EPI-Pce ze dne 25.9.2029, kterým mu bylo dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízeno mimořádné opatření při 
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epidemii, vyčlenil byty č. 16, 17, 22 a 23 v objektu k bydlení č. p. 1119 na Bílém Předměstí, v Husově 

ulici, který je součástí stavební parcely č. 3509 v obci a katastrálním území Pardubice, na níž stojí, 

k ubytování fyzických osob bez přístřeší, kterým byla uložena karanténa nebo domácí izolace pro 

diagnostikované onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly 

hospitalizovány a nejsou schopny zajistit svoji potřebu bydlení, a zajistil provoz nemovitosti od 1.10.2020 

do 31.3.2021 pro občany obcí ve správním obvodu ORP Pardubice.  
 

 

II. 
Předmět a místo plnění smlouvy 

 
1.  Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek Dodavatele zajistit komplexní ostrahu objektu 

specifikovaného v čl. I této Smlouvy (dále jen „objekt“), a to za podmínek níže uvedených a závazek 

Objednatele za řádně poskytnuté služby zaplatit za podmínek níže uvedených. 

2.  V rámci výkonu ostrahy bude Dodavatelem zajištěna fyzická ochrana a ostraha objektu, jakož i 

zajištěna ochrana majetku, a to v časovém rozsahu dle pokynu Objednatele. Objednatel dle aktuální 

potřeby (obsazenosti objektu) vyzve Dodavatele k zajištění služby, přičemž Dodavatel je povinen 

neprodleně poté vyslat na místo plnění pracovníka k výkonu ostrahy objektu, a to i nepřetržitě po 
dobu 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Na základě pokynu Objednatele Dodavateli bude 

rovněž výkon ostrahy v závislosti na obsazenosti objektu ukončen. Součástí plnění bude střežení osob 

a majetku ve výše uvedeném objektu a iniciativní a samotné předcházení vzniku negativních jevů, 

které mohou mít nepříznivý dopad na chod v prostorách střeženého objektu.  

3. Dodavatel se zavazuje zajistit ostrahu objektu jedním pracovníkem ostrahy. V případě nutné potřeby, 

po předchozí konzultaci a odsouhlasení s kontaktní osobou Objednatele, jež je uvedena v záhlaví této 

Smlouvy, zajistí Dodavatel ostrahu objektu prostřednictvím více svých pracovníků; i v takovém 

případě bude Dodavateli náležet odměna dle čl. III. této Smlouvy. 

4. Dodavatel je povinen při ostraze objektu zajistit zejm. tyto činnosti: 

a) Komplexní ostraha  objektu;  

b) Dle požadavku Objednatele zajištění přítomnosti 24hodinové služby, 7 dní v týdnu (včetně 

víkendů a svátků), střežení osob a majetku; 

c) Vedení denních záznamů o skutečnostech významných pro provoz a ostrahu objektu;  

d) Realizace ubytování přijatých osob (tj. osob podléhající povinnosti podrobit se karanténě) po 

domluvě s kontaktním pracovníkem Odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic formou 

            uzavírání smluv za Objednatele s přijatými osobami o výpůjčce bytů uvedených v čl. I této     

            Smlouvy za těchto podmínek: 

- smlouvy budou uzavírány na dobu kratší než třicet dnů, 

- obsahem smluv budou ujednání o tom, že v bytě mohou být ubytovány i další přijaté osoby, 

- obsahem smluv budou ujednání o tom, že úhrady za služby s užíváním bytů spojené budou 

hrazeny Objednatelem, včetně úhrad za plyn a elektřinu,  

- smlouvy budou uzavírány ústně, 

- o uzavření smlouvy bude proveden písemný záznam, který bude obsahovat identifikační údaje 

přijaté    osoby a údaje o vypůjčeném bytu a době, na kterou je smlouva uzavřena.      

           Objednatel k tomu vystavuje Dodavateli plnou moc.                           

e) Pravidelná aktualizace seznamu ubytovaných osob;  

f) Zajištění vstupu do nemovitostí pro zásobování; 

g) Průběžná kontrola objektu; 

h) Hlášení vzniklých technických problémů Objednateli – technikovi Odboru majetku a investic 

Magistrátu města Pardubic – tel. havarijní služba: 734 351 231; 
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i) Průběžná kontrola ubytovaných osob  a jejich počtu při zajištění nezbytných opatření proti šíření 

COVID-19; provádět tuto kontrolu tzv. „přes zavřené dveře“; 

j) Případné konflikty mezi ubytovanými budou hlášeny Policii ČR, případně Městské policii 

Pardubice; 

k) Dohled nad dodržováním karantény, zejména zákazu pobytu mimo určený byt; 

l) V případě, kdy by se ubytovaná osoba domáhala svévolného opuštění objektu, bude Dodavatelem 

upozorněna na protiprávnost takového jednání, ale nebude jí Dodavatelem fyzicky bráněno 

opuštění objektu. O opuštění objektu, čí záměru takové osoby opustit objekt, bude učiněn zápis a 

věc bude neprodleně oznámena Policii ČR, tak, aby Policie ČR byla případně sto zabránit takové 

osobě opustit střežený objekt; 

m) Průběžná komunikace a předávání informací s určeným pracovníkem Odboru sociálních věcí 

Magistrátu města Pardubic; 

n) Dodavatel zajistí proškolení svých pracovníků v oblasti ochrany zdraví a možnosti přenosu viru. 

Dále zajistí odpovídající ochranné pomůcky. Pokud je Dodavatel nebude mít k dispozici 

v odpovídajícím množství, oznámí tuto skutečnost kontaktnímu pracovníkovi Objednatele 

uvedeného v záhlaví této Smlouvy, který jí opatří z vlastních zásob. 

 

III. 
Odměna  

 
1. Objednavatel se zavazuje za řádně poskytnuté služby dle čl. II. této Smlouvy zaplatit Dodavateli 

odměnu, a to 180,-Kč (slovy: jedno sto osmdesát korun českých) bez DPH, za jednu hodinu a 
jednoho bezpečnostního pracovníka vykonávajícího ostrahu objektu dle podmínek této Smlouvy. 

2.  Odměna stanovená dle předchozího odstavce této Smlouvy je platná po celou dobu trvání této 

smlouvy.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že takto stanovená odměna je úplná a nejvýše přípustná, platná po 

celou dobu realizace sjednaných plnění. Úhradu veškerých nákladů za plnění, které by Dodavatel 

provedl nad rámec sjednaného rozsahu vymezeného touto smlouvou či případným dodatkem k této 

smlouvě, není Objednatel povinen Dodavateli poskytnout. 

4.  Smluvní strany si ujednávají max. finanční rámec za poskytované služby, a to ve výši 2.000.000,-Kč 

bez DPH. Po překročení tohoto finančního rámce není povinen Objednatel proplácet poskytnuté 

služby Dodavatelem a Dodavatel není povinen sjednané služby Objednateli plnit, nedohodnou-li se 

strany jinak. 

 

IV. 
Platební podmínky, fakturace 

 

1. Objednatel se za řádně a kvalitně poskytované služby dle čl. II. této smlouvy zavazuje Dodavateli včas 

uhradit smluvní odměnu za poskytované služby uvedenou v čl. III. odst. 1 této smlouvy.  

2. Objednatel nebude poskytovat Dodavateli zálohy. 

3. Za výkon ostrahy dle této Smlouvy se Dodavatel zavazuje fakturovat 1 x měsíčně, a to na základě 

skutečně provedených služeb Dodavatelem. Přílohou faktury bude rozpis poskytnutých služeb 

s uvedením počtu pracovníků Dodavatele vykonávajících ostrahu objektu a počtu hodin, po které tyto 

osoby vykonávaly ostrahu objektu. 

4.  Lhůta splatnosti faktur bude činit 10 dnů od data jejího prokazatelného doručení Objednateli. 

5.  V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Objednatel povinen Dodavateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,05% dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 
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6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, 

zejména:  

- označení faktury a její číslo; 

- název, sídlo, IČ a DIČ smluvních stran; 

- předmět plnění; 

- den uskutečnění zdanitelného plnění, 

- den vystavení faktury; 

- označení banky a číslo účtu, na nějž má být placeno; 

- fakturovanou částku a náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH; 

- razítko Dodavatele a podpis osoby oprávněné jménem Dodavatele jednat a dále 

- rozpis provedených služeb dle jejich druhu tj. běžný úklid, ostraha a recepční služby. 

8.  Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je Objednatel oprávněn fakturu do uplynutí 

termínu její splatnosti vrátit Dodavateli s označením údaje, který je na faktuře uveden nesprávně či 

který na faktuře chybí, přičemž vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Dodavatel 

bez zbytečného odkladu fakturu opraví či vystaví fakturu novou. Lhůta splatnosti běží ode dne 

prokazatelného doručení opravené či nové faktury Objednateli. 

9.     Fakturu lze doručit též elektronicky na adresu faktury@mmp.cz. 

10. Veškeré platby fakturovaných částek budou provedeny bezhotovostním převodem na účet 

dodavatele uvedený na faktuře.  

 11.  Za okamžik úhrady fakturované částky se považuje okamžik, kdy bude poukázána příslušná částka 

z účtu Objednatele na účet Dodavatele.  

 12. Objednatel je oprávněn na jakoukoliv pohledávku Dodavatele za Objednatelem z této dohody 

vyplývající započítat veškeré pohledávky, které mu za Dodavatelem v průběhu trvání smluvního 

vztahu vzniknou.  

13.   Nejedná se o práce v číselníku CZ-CPA 41-43.  

14.  Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet Dodavatele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že Dodavatel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 

daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud Dodavatel bude zveřejněný správcem 

daně jako nespolehlivý plátce, Objednatel uhradí Dodavateli pouze částku bez DPH a DPH bude 

uhrazeno místně příslušnému správci daně Dodavatele.  

15.  Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet Dodavateli uvedený na faktuře za 

předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. 

V případě, že tato podmínka nebude splněna, Objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek 

bude uhrazen Dodavateli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po 

uplynutí lhůty stanovené Objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně 

Dodavatele. 

 

V. 
Odpovědnost za škodu 

  

1. Dodavatel nese odpovědnost za způsobenou škodu, která se řídí právní úpravou obsaženou 

v občanském zákoníku a touto Smlouvou. Obě smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k 

předcházení hrozícím škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za řádný výkon služby svých pracovníků a za škody způsobené 

činností těchto osob, která je v rozporu s povinnostmi Dodavatele dle této Smlouvy, jinými 

ujednáními této Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy. 

3. Dodavatel je dále povinen na výzvu Objednatele pracovníka, který způsobil škodu dle čl. VI. odst. 2 

této Smlouvy, nahradit pracovníkem jiným. 

4. Objednatel neručí za škody způsobené při plnění této smlouvy pracovníkem Dodavatele třetím 

osobám. 
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5. Dodavatel odpovídá za to, že jím poskytované služby budou poskytovány v souladu s právními 

předpisy České republiky, včas a řádně, plně v souladu s ustanoveními této smlouvy. Této 

odpovědnosti se Dodavatel nemůže zprostit, a to ani odkazem na zadání Objednatele, s výjimkou 

případů, kdy Dodavatel upozornil Objednatele na nevhodnost těchto pokynů či jejich rozpor s 

právními předpisy České republiky a Objednatel na jejich splnění přesto trval.  

 

 

VI. 
Další práva a povinnosti Objednatele a Dodavatele 

 
1. Pracovníci Dodavatele budou vykonávat službu ve stejnokroji s viditelně umístěnou visačkou se 

jménem, fotografií a identifikačním číslem. Dodavatel se zavazuje zajistit seznámení pracovníků 

Dodavatele, kteří se budou podílet na plnění dle této smlouvy, s interními předpisy Objednatele a 

jejich dodržování těmito pracovníky. Každý pracovník Dodavatele bude proškolen o potřebných 

zákonech a interních předpisech Objednatele. 

2. Kontaktní osoba Objednatele uvedená v záhlaví této Smlouvy či jí pověřená osoba jsou oprávněny 

při běžném provozu provádět kontroly prováděných prací a zadávat úkoly službu konajícím 

pracovníkům Dodavatele. 

3. Odpovědné osoby Objednatele jsou oprávněny: 

a) Upozornit odpovědné zástupce Dodavatele na okolnosti znemožňující výkon činnosti pracovníků 

Dodavatele a jejich setrvaní na objektu Objednatele. Zejména s ohledem na podezření z požití 

alkoholu a jiných omamných látek. Dále při zjevném porušování pracovních povinností, zásad 

BOZP, požární ochrany, ekologie a pravidel objektu; 
b)  provádět kontrolní činnost vůči plnění dle předmětu této Smlouvy. Nedostatky písemně uplatnit 

u Dodavatele elektronicky prostřednictvím e-mailové zprávy odpovědné osobě Dodavatele, 

c)  společně s odpovědnou osobou Dodavatele projednávat a řešit veškeré problémy spojené s 

předmětem plnění Smlouvy. 

4. Dodavatel zajistí na pokyn odpovědné osoby Objednatele vystřídání pracovníka Dodavatele, u 

kterého byly zjištěny okolnosti znemožňující jeho další setrvání na objektu Dodavatele, zejména: 

a) požití alkoholu, 

       b) hrubé chování k veřejnosti nebo zaměstnancům Objednatele, 

       c) nesplnění pokynu vydaného odpovědnou osobou Objednatele v souladu s touto Smlouvou, 

 d) pokud pracovník Dodavatele nevykonává činnost, která je bezprostředně nutná k zajištění plnění 

předmětu smlouvy. 

5. Pracovníci Dodavatele se při výkonu služby řídí: 

a) obecně závaznými právními předpisy pro výkon činnosti předmětu Smlouvy, 

b) pokyny odpovědných osob Objednatele a Dodavatele, 

c) směrnicemi platnými v budově a dodržují vnitřní pokyny Objednatele. 

6. Dodavatel odpovídá za dodržování vnitřních pokynů a směrnic platných v objektu Objednatele. 

7. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli všechny potřebné informace o střeženém objektu, 

jeho specifikaci, případně informovat o rizikových místech a provést seznámení určeného 

pracovníka Dodavatele s tímto objektem. 

8. Objednatel se zavazuje provést školení určeného pracovníka Dodavatele o střeženém objektu, a to z 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně platných a týkajících se střežení 

objektu a působnosti Objednatele. 

9. Dodavatel zodpovídá za odevzdání všech zjevně ztracených věcí, nalezených pracovníky Dodavatele 

na místě výkonu služeb, pověřeným pracovníkům Objednatele. 

10. Dodavatel se zavazuje, že případné překážky, které by mu bránily v řádném plnění předmětu této 

Smlouvy, oznámí bez odkladu Objednateli písemnou formou. 

11. Dodavatel odpovídá za nahlášení závad, případně následných škod zjištěných v souvislosti s 
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prováděním úklidových prací. 

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění výkonu ostrahy jak samostatně, tak za přítomnosti 

pracovníka Dodavatele. 

13. Objednatel je povinen: 

a) zabezpečit podmínky, které jsou nezbytné pro řádné a kvalitní plnění předmětu této smlouvy 

Dodavatelem, zejména umožnit Dodavateli užívání     

     - prostoru o celkové výměře 41,1 m2 v 1. nadzemním podlaží   objektu k bydlení č. p. 1117 na Bílém 

Předměstí, v Husově ulici, který je součástí stavební parcely č. 3610 v obci a katastrálním území     

Pardubice, na níž stojí, 

     - prostoru o celkové výměře 72,66 m2 v 1. nadzemním podlaží   objektu k bydlení č. p. 1119 na Bílém 

Předměstí, v Husově ulici, který je součástí stavební parcely č. 3609 v obci a katastrálním území     

Pardubice, na níž stojí, 

b) zabezpečit funkčnost uzamykání všech vchodových dveří do objektu i v objektu, 

c) obeznámit Dodavatele s umístěním hlavních uzávěrů vody a elektrické energie. 

 

   VII. 
Doba trvání smlouvy 

  
 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.10.2020 do 31.3.2021. Ustanovení čl. III odst. 4 této 

Smlouvy (max. finanční rámec plnění smlouvy) tímto není dotčeno. 

2. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez uvedení důvodů, přičemž výpovědní lhůta činí 

1 měsíc a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé 

straně. 

 

VIII. 
                                                                       Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá Smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění 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.  

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle ji k 

řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této Smlouvy Objednatel bezodkladně 

informuje Dodavatele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 

notifikaci o uveřejnění. 

3. 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. 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

občanského zákoníku). 

5. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou e-mailová 

adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále se smluvní strany 

dohodly, že Smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

6. 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. 

7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
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8. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou neupravená se řídí ustanoveními občanského 

zákoníku.  

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 

své vlastnoruční podpisy.  

 
 

      V Pardubicích dne ………………..    V Pardubicích dne …………………. 

 

       za Objednatele     za Dodavatele 
             

 

 

 

        .................................................                ................................................. 

 Ing. Martin Charvát                                                               Pavel Jenčík 

primátor                                                              jednatel 

        statutárního města Pardubice        BERSERK SECURITY s.r.o. 







































Dohoda o poskytnutí mimořádného členského příspěvku 
uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012, občansk! zákoník 

 
Smluvní strany 
 
1. Statutární město Pardubice 

Pern"t!nské náměstí 1, Pardubice 530 21 
IČ 00274046 
zast. Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále také jen jako poskytovatel) 

 
a 
 
 
2. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 

náměstí Republiky 12, Pardubice 530 02 
IČ 691 53 361 

            zast. Mgr.  Hanou !těpánovou, předsedkyní v"konné rady 
        a Mgr. Klárou !tefančovou, ředitelkou  
zapsaná ve spolkovém rejstříku veden!m Krajsk!m soudem v Hradci Králové vlo#ka 
L, oddíl 8974 
(dále také jen jako příjemce) 

 
 
uzavřely ní#e uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s platn!mi právními předpisy tuto  
 
                      dohodu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku: 

 
1. Předmětem této dohody je úprava práv a povinností mezi poskytovatelem a příjemcem při 
poskytnutí mimořádného členského příspěvku. 
 
2. Poskytovatel na základě této dohody poskytuje příjemci mimořádn! člensk! příspěvek ve 
v!"i 650.000,-Kč (slovy "est-set-padesát-tisíc korun česk!ch). 
 
3. Vyčlenění mimořádného členského příspěvku příjemci bylo schváleno Zastupitelstvem 
města Pardubice č. usn. Z 982/2019 ze dne 12. 12. 2019, kapitola 414 - kancelář primátora. 
 
4. Poskytovatel uhradí mimořádn! člensk! příspěvek do deseti (10) dnů po nabytí účinnosti 
této dohody, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce č. 154788769/0300 
(ČSOB a.s) 
 
5. Mimořádn! člensk! příspěvek je poskytován z důvodu společné koordinace projektů 
připravovan!ch k čerpání z dotačně podporovan!ch programů se zaměřením na mo#nou 
podporu zejména v oblasti vzdělávání, a v dal"ích projektech zaměřen!ch na rozvojové 
aktivity, včetně případné dotační podpory umo#ňující zkvalitnění zázemí nebo provozu 
mezinárodního civilního leti"tě Pardubice.  
 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, oba s platností originálu, z nich# ka#dá 
strana obdr#í po jednom vyhotovení. 
 



7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohla"ují, #e je projevem jejich svobodné a vá#né 
vůle, #e nebyla sjednána v tísni za nápadně nev!hodn!ch podmínek a na důkaz souhlasu se 
zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
 
8. Smluvní strany si sjednávají, #e § 564 občanského zákoníku se nepou#ije, tzn., měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je mo#né pouze formou písemn!ch dodatků podepsan!ch oběma 
smluvními stranami. 
 
9. Smluvní strany se dohodly, #e město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy ode"le 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní 
údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 
 
10. Smlouva nab!vá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 
nab!vá smlouva okam#ikem jejího zveřejnění v registru smluv.  
 
11. Smluvní strany berou na vědomí, #e nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesát! den od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zru"ena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 
12. Smluvní strany prohla"ují, #e #ádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník).  
 
13. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní 
číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydli"tě/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, #e 
smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, #e smlouva bude 
uveřejněna bez podpisů. 
 
 
 
V Pardubicích dne ………………. 
 
 
 
…………………………  …………………………………. 
Statutární město Pardubice  Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
Ing. Martin Charvát, primátor Mgr. Hanou $těpánovou, předsedkyní v!konné rady 

a Mgr. Klárou $tefančovou, ředitelkou  



Příspěvková organizace: Centrum pro otevřenou kulturu
IČO: 06495036

hmotný dlouhodobý majetek : Klavír  -repasované křídlo Yamaha rok výroby 1989

Inventární číslo: 18DHM00011 Umístění předmětu: kancelář COK

Pořizovací cena: 295 630,00 Kč     Datum pořízení: 14.08.2020

Předpokládaná doba použitelnosti: 10

Rozpis odpisů dle jednotlivých měsíců a let:

období počet měsíců
měsíční odpis v 

Kč roční odpisy v Kč oprávky v Kč 
zůstatková cena v 

Kč
2020 4 2464 9856 9856 285 774,00 Kč       
2021 12 2464 29568 39424 256 206,00 Kč       
2022 12 2464 29568 68992 226 638,00 Kč       
2023 12 2464 29568 98560 197 070,00 Kč       
2024 12 2464 29568 128128 167 502,00 Kč       
2025 12 2464 29568 157696 137 934,00 Kč       
2026 12 2464 29568 187264 108 366,00 Kč       
2027 12 2464 29568 216832 78 798,00 Kč        
2028 12 2464 29568 246400 49 230,00 Kč        
2029 12 2464 29568 275968 19 662,00 Kč        
2030 8 2464 19662 295630 -  Kč                   

295630

Odpisový plán sestavil: Martina Dvořáková

Odpisový plán schválil (organizace): MgA. Zdeněk Závodný

Datum: 14.09.2020

Statutární město Pardubice (zřizovatel): 



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

3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

3.II/3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

CELKEM 1 126 638,00

ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 5901 zatím není přiděleno1 126 638,00

Příloha usnesení

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

Název aktivity









































příloha usnesení č. 1

Příspěvková organizace: Základní umělecká !kola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510

Odpisov" plán (HIM- název, popis předmětu): Elektrická poklopová pec Rohde

Inventární číslo:   I-00080 Umístění předmětu: ul. Nová 282, přízemní učebna

Pořizovací cena:  83 600,00 Datum pořízení: 27.05.2020

 

Předpokládaná doba pou#itelnosti:   10 let

Rozpis odpisů dle jednotliv"ch měsíců a let:

období počet měsíců
měsíční odpis v 

Kč roční odpisy v Kč oprávky v Kč zůstatková cena v Kč
2020 3 697 2 091,00 2 091,00 81 509,00

2021 12 697 8 364,00 10 455,00 73 145,00

2022 12 697 8 364,00 18 819,00 64 781,00

2023 12 697 8 364,00 27 183,00 56 417,00

2024 12 697 8 364,00 35 547,00 48 053,00

2025 12 697 8 364,00 43 911,00 39 689,00

2026 12 697 8 364,00 52 275,00 31 325,00

2027 12 697 8 364,00 60 639,00 22 961,00

2028 12 697 8 364,00 69 003,00 14 597,00

2029 12 697 8 364,00 77 367,00 6 233,00

2030 8 697

1 657,00 6 233,00 83 600,00 0,00

Odpisov! plán sestavil:  R.Tobe"ová

Odpisov! plán schválil (organizace): Mgr. Nadě#da Gregorová

Datum:  2.7.2020

Statutární město Pardubice (zřizovatel): 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 63. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 05.10.2020 od 10:00 hodin  

v historickém sále radnice Pardubice 

 
Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Jakub Rychtecký, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, 
Vítězslav Štěpánek, Vladimír Martinec, Ludmila Ministrová  
 
 
Radim Jelínek, vedoucí KP 
Michal Zitko, tajemník 
Věra Netolická, interní audit 
 
Omluveni: Vít Ulrych 

  
  

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program 63. řádné schůze RmP dne 05.10.2020 byl schválen takto: (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

- Zpráva č. 11 byla projednána za zprávou č. 2 

 

1. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 
P: Rýdlová Renata, předsedkyně komise pro bytové a nebytové prostory 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
2. Revokace usnesení č. R/4122/2020 

P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
3. 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 
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Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 
Pilař Martin, odbor majetku a investic 

4. 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 

5. Nákup ochranných prostředků v souvislosti s pandemií COVID-19 
P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Baladová Květa, kancelář tajemníka 

6. Odpis pohledávek 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Klínská Lenka, odbor majetku a investic 
7. Zajištění výkonu nařízené karantény pro osoby bez přístřeší 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
Valášková Kristina, odbor majetku a investic 

8. Smlouva o výpůjčce - Centrum pro otevřenou kulturu 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 
9. Žádosti o dotace 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Führerová Zora, odbor rozvoje a strategie 

Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 
10. RRAPK - Dohoda o poskytnutí mimořádného členského příspěvku 

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

11. Problematika EBA a.s. (program valné hromady, akcionářské záležitosti) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

12. Právní poradenství týkající se HC Dynamo Pardubice 
P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

13. 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 
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14. Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Centra pro otevřenou kulturu, p.o. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
15. Souhlas zřizovatele - Šablony III 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
16. Kapacita školy 

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

Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 
17. Pořadatelství akce Sportovní park Pardubice a poskytnutí licence k užití ochranné známky - 
Sportovní park Pardubice 

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

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
18. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací ve školství 

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

Harvánková Jana, odbor školství, kultury a sportu 
19. Povolení výjimky z nejvyššího počtu ve třídě MŠ 

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

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
20. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku - Základní umělecká škola Pardubice-
Polabiny, Lonkova 

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

Morávková Natálie, odbor školství, kultury a sportu 
21. Žádost o změnu v projektu Integrace cizinců Pardubice 2020 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
Morávková Natálie, odbor školství, kultury a sportu 

22. Záležitosti příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
Fauler Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

23. Program XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 



  4 

Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 
Pešková Alena, kancelář primátora 

24. Diskuse 
 

 

Schválení usnesení z 62. mimořádné schůze RmP dne 29.09.2020 a jmenování 
ověřovatelů ze 63. řádné schůze RmP dne 05.10.2020 

Zápis a usnesení z 62. mimořádné schůze RmP byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu ze 63. řádné schůze RmP byli jmenováni Jan Nadrchal 
            Tomáš Pelikán 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

Zpravodaj: Renata Rýdlová, předsedkyně komise 
- Zodpověděla J. Rejdovi dotaz týkající se nedoporučeného návrhu č. 006 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4361/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 2 o výměře 15 m2 nacházející se 1. 
podzemním  podlaží budovy čp. 2721 Sokolovská ul., které je součástí pozemku označeného jako 
stavební parcela č. parc. st. 10089, v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s 
XXXXXXXXXXXXX, účel nájmu - garážování osobního automobilu, výše nájemného 645,50 
Kč/m2/rok vč. DPH, doba nájmu neurčitá. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o nájmu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.11.2020 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4362/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 14 o výměře 15 m2 nacházející se 1. 
podzemním  podlaží budovy čp. 2731 Sokolovská ul., které je součástí pozemku označeného jako 
stavební parcela č. parc. st. 10090, v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s 
XXXXXXXXXXXXX, účel nájmu - garážování osobního automobilu, výše nájemného 645,50 
Kč/m2/rok vč. DPH, doba nájmu neurčitá. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o nájmu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.11.2020 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4363/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

změnu využití nebytových prostor č. 5 o výměře 75,6 m2 a č. 6 o výměře 48,8 m2 v budově čp. 
2560, ve 3. nadzemním podlaží, nám. Jana Pernera, která je součástí pozemku označeného jako 
stavební parcela č. parc. st. 5531, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, tak, že je 
využije jako kanceláře k plnění svých úkolů Městská policie Pardubice, IČ 002 74 046, se sídlem 
Pernerova ul. 443, 530 02 Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít protokol o předání - převzetí podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.11.2020 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4364/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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záměr  udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a  povinností  z  nájemní smlouvy 
uzavřené  dne 27.1.1997, jejímž předmětem je prostor o výměře 75 m2 nacházející se v přízemí 
objektu čp. 1585 ul. Na Drážce, který je součástí pozemku označeného jako stavební parcela 
č.parc.st. 7115/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí, z pana Milana Kyncla, IČ 150 12 
204, se sídlem Luční 1851, 530 03 Pardubice – Bílé Předměstí, na paní Ladu Kynclovou, IČ 094 97 
056, se sídlem  Luční 1851, 530 03,  Pardubice – Bílé Předměstí. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zveřejnit záměr podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.10.2020 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4365/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

záměr   udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a  povinností  z  nájemní smlouvy 
uzavřené  dne 12.3.2013, jejímž předmětem je prostor o výměře 77,45 m2 nacházející se v přízemí 
objektu čp. 983 ul. Jana Zajíce, který je součástí pozemku označeného jako stavební parcela 
č.parc.st. 972, v k.ú. Studánka a obci Pardubice, část obce Studánka ze  spol. IN VINO RDD s.r.o., IČ 
056 11 075, se sídlem Zelená 297, Pardubičky, 530 03 Pardubice, na paní Hanu Zemkovou, IČ 762 78 
964, se sídlem  Jana Zajíce 960, 530 12, Pardubice – Studánka. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zveřejnit záměr podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.10.2020 

 
Návrh usnesení č. 006 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 17,5 m2 nacházející se v přízemí budovy bez 
čp./če.  označený jako garáž, která je součástí pozemku označeného jako stavební parcela č. parc.st. 
7007/32 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú a obci Pardubice, v areálu MAS Dukla s XXXXXXXXXXXXX, 
účel nájmu - garáž, výše nájemného 110,- Kč/m2 bez DPH, doba nájmu neurčitá. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o nájmu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.11.2020 

 
 

2 
Revokace usnesení č. R/4122/2020 

Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4366/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/4122/2020'. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného, pachtovného a plateb za umístění reklamních zařízení 
na pozemcích města nájemcům a pachtýřům městských pozemků a uživatelům městských 
pozemků na základě smluv o umístění reklamního zařízení (dále jen jako žadatel) za období od 1. 4. 
2020 do 31. 12. 2020 za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek: 
- nájemné, pachtovné a platba za umístění reklamního zařízení za rok 2020 splatné před tímto 
obdobím bylo uhrazeno nebo bude uhrazeno do 31.10.2020, 
- město neuplatňuje vůči žadateli a žadatel neuplatňuje vůči městu jakýkoliv nárok v jakémkoliv 
typu řízení (soudním, rozhodčím, správním),  
- žadatel měl na základě epidemiologických rozhodnutí či opatření orgánů veřejné moci vydaného z 
důvodu šíření koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 (dále také jen 
„rozhodnutí orgánů veřejné moci“) kdykoliv v rozhodném období uzavřenou provozovnu 
nacházející se na pronajímaném pozemku nebo přilehlou k pronajímanému pozemku nebo se 
kdykoliv v rozhodném období projevily v podnikatelské činnosti žadatele provozované na 
pronajímaném, propachtovaném či užívaném pozemku podstatné hospodářské či finanční 
negativní dopady (např. významný propad tržeb, např. významný pokles počtu zákazníků apod.) 
související s šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 a s rozhodnutími 
orgánů veřejné moci (žadatel doloží splnění této podmínky čestným prohlášením), 
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- žadatel podá žádost o poskytnutí slevy či odpuštění nájemného, pachtovného a plateb za 
umístění reklamních zařízení na pozemcích města do 30. 11. 2020, 
- u žadatele město ke dni 31.12.2019 neevidovalo dluh na nájemném, pachtovném a platbě za 
umístění reklamních zařízení na pozemcích města,   
- případným žádostem nad rámec výše uvedených podmínek nebude vyhověno. 

III. Rada města Pardubic 
Pověřuje 

odbor majetku a investic, oddělení převodu a prodeje nemovitostí přijímáním žádostí 
a  rozhodováním o poskytnutí slevy nájemného, pachtovného a plateb za umístění reklamních 
zařízení na pozemcích města na základě splnění podmínek dle bodu I. tohoto usnesení. 

3 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4367/2020               (pro 10, 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-2020-083 „MŠ 
Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení - PD“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:  
• TRENTO s.r.o., IČO: 63219409 
• CODE spol. s r.o., IČO: 49286960 
• PRODIN a.s., IČO: 25292161 
• B K N , spol. s r.o., IČO: 15028909 
• ILBprostav s.r.o., IČO: 28810180 

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-2020-083 „MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení - PD“ hodnotící 
komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
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•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Libor Gruber - OITS/OMI. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4368/2020               (pro 10, 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-2020-084 
„Rekonstrukce mostu M 117 - nadjezd Kyjevská - koordinátor BOZP“ níže uvedené dodavatele pro 
vyzvání k podání nabídky:  
• Profesionálové, a.s., IČO: 28806123 
• B-KOMFORT, s.r.o., IČO: 46961348 
• Pavel Veselý, IČO: 86881647 
• TURKE CZ s.r.o., IČO: 27524141 
• Ivana Dvořáková, IČO: 40796221                                               

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-2020-084 „Rekonstrukce mostu M 117 - nadjezd Kyjevská - koordinátor 
BOZP“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Ing. Petr Kvaš – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Ivana Vojtíšková - OITS/OMI 

4 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4369/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 13 odst. 
7 písm. b) směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci podlimitní veřejné 
zakázky č. OVZ-VZZR-2019-034 "RPS nábřeží Závodu míru – III. etapa" zadané v otevřeném řízení o 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.2.2020 a to na základě změnového listu č. 1, 
upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavatelem SOVIS CZ, a.s. IČO: 
27532208 s cenou víceprací ve výši 389.546,80 Kč a  cenou méněprací ve výši  - 59.192,80  Kč bez 
DPH. 
Současně se mění jméno stavbyvedoucího na František Jetmar z důvodu personálních změn u 
prováděcí firmy. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.2.2020 s dodavatelem SOVIS CZ, a.s., IČO: 
27532208 v rámci realizace akce "RPS nábřeží Závodu míru – III. etapa“, na základě změnového 
listu č. 1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou prací (vícepráce a 
méněpráce) v celkové výši 330.354,00 Kč bez DPH a současně se mění jméno stavbyvedoucího na 
František Jetmar z důvodu personálních změn u prováděcí firmy. 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 15.11.2020 

5 
Nákup ochranných prostředků v souvislosti s pandemií COVID-19 

 
Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4370/2020               (pro 10, 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. 
5 - výjimky ze směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Nákup 1000 ks nanoroušek pro zaměstnance MmP" 
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dodavateli  Bc. Denis Grudl, IČ: 87265656, se sídlem Pod Brentovou 617/9, 150 00 Praha - Smíchov, 
s nabídkovou cenou ve výši 95.000,- Kč vč.DPH (95,- Kč vč. DPH/ks). 

6 
Odpis pohledávek 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Přílohy obsahují citlivé údaje, proto nebudou zveřejněny. 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4371/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

upuštění od vymáhání a účetní odpis pohledávek z majetku města uvedených v příloze č. 2 tohoto 
usnesení v celkové výši 86.794,83,- Kč s příslušenstvím a zahrnout přeplatky uvedené v příloze č. 3 
tohoto usnesení v celkové výši -11.241,- Kč do výnosů města. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4372/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na upuštění od vymáhání a účetní odpis pohledávek z majetku města uvedených v příloze č. 
1 tohoto usnesení v celkové výši 1.074.443,- Kč s příslušenstvím. 

7 
Zajištění výkonu nařízené karantény pro osoby bez přístřeší 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4373/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavírání krátkodobých smluv o výpůjčce následujících bytů: 
- byt č. 16, o velikosti 1+1 (28,70 m2), v domě č.p. 1119, ul. Husova, Pardubice 
- byt č. 17, o velikosti 1+1 (28,16 m2), v domě č.p. 1119, ul. Husova, Pardubice 
- byt č. 22, o velikosti 1+1 (28,70 m2), v domě č.p. 1119, ul. Husova, Pardubice 
- byt č. 23, o velikosti 1+1 (28,16 m2), v domě č.p. 1119, ul. Husova, Pardubice 
s osobami bez přístřeší zdržujícími se ve správním obvodě ORP Pardubice, kterým byla KHS 
Pardubického kraje nařízena karanténa nebo domácí izolace pro diagnostikované onemocnění 
COVID 19, a to za těchto podmínek: 
- smlouvy o výpůjčce budou uzavírány v období od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021 
- smlouvy o výpůjčce budou uzavírány na dobu určitou kratší než třicet dnů 
- smlouvy o výpůjčce budou uzavírány ústně prostřednictvím bezpečnostní agenturyꓼ o ústním 
uzavření     bude proveden písemný záznam, který bude obsahovat identifikační údaje osob bez 
přístřeší, od kdy do kdy a jaký byt užívaly a za jakým účelem 
- úhrady za služby s užíváním bytů spojené budou hrazeny Statutárním městem Pardubice, včetně 
úhrad za plyn a elektřinu 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Odboru majetku a investic zajistit uzavírání krátkodobých smluv o výpůjčce dle bodu I. tohoto 
usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2021 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4374/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

Na základě čl. 14 odst. 4 Zadávacího řádu veřejných zakázek o přímém zadání veřejné zakázky 
„Ostraha a ochrana majetku, bezpečnosti a veřejného pořádku“ malého rozsahu kategorie II. 
dodavateli – společnosti BERSERK SECURITY s.r.o., se sídlem Lidická 374, 530 09 Pardubice, IČ 
28818181, s nabídkovou cenou 180,-Kč bez DPH za jednu hodinu a jednoho pracovníka 
vykonávajícího ostrahu objektu, dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí služby, která 
je přílohou usnesení. Předpokládaný rozsah ostrahy je 1 pracovník, v případě potřeby bude služba 
posílena. Doba plnění: Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od uzavření této Smlouvy do 
31.3.2021, tj. do doby pozbytí platnosti a účinnosti rozhodnutí Krajské hygienické stanice 
Pardubického kraje č.j. KHSPA 20559/2020/EPI-Pce ze dne 25.9.2020. Ustanovení čl. III odst. 4 této 
Smlouvy (max. finanční rámec plnění smlouvy) tímto není dotčen. 
Předmětem zakázky je ostraha a ochrana majetku, bezpečnosti a veřejného pořádku a další 
sjednaná plnění v rámci řešení situace osob bez přístřeší, jimž byla nařízena karanténa nebo 
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domácí izolace pro diagnostikované onemocnění COVID-19 způsobené novým coronavirem SARS 
CoV-2 a nebyly hospitalizovány a nejsou schopny zajistit svoji potřebu bydlení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu se společností BERSERK SECURITY s.r.o., se sídlem Lidická 374, 530 09 Pardubice, IČ 
28818181, dle bodu I. tohoto usnesení, a to ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát, primátor města 
T: 20.10.2020 

8 
Smlouva o výpůjčce - Centrum pro otevřenou kulturu 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4375/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

smlouvu o výpůjčce s příspěvkovou organizací města Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková 
organizace, IČ 064 95 036, se sídlem Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice – Staré 
Město,  předmětem výpůjčky jsou prostory nacházející se v budově čp. 29, ul. Svaté Anežky České, 
která je součástí pozemku označeného jako st.p.č. 166/1, k.ú. a obec  Pardubice, části obce 
Pardubice - Staré Město. Jedná se o prostory specifikované zákresem v projektové dokumentaci, 
jenž je přílohou č. 1 a přehledu výměr objektu č. p. 29, ul. Sv. Anežky České, Pardubice, jenž je 
přílohou č. 2. Přílohy č. 1 a 2 jsou přílohami tohoto usnesení. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na 
dobu určitou - 2 roky. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o výpůjčce podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.10.2020 

9 
Žádosti o dotace 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- Bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4376/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 1) na projekt Průmyslová zóna Pardubice – dopravní 
infrastruktura z programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a Závazné 
podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č.1), které jsou přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podepsat Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 1) na projekt Průmyslová zóna Pardubice – 
dopravní infrastruktura z programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a 
Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č.1) 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
T: 15.10. 

10 
RRAPK - Dohoda o poskytnutí mimořádného členského příspěvku 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4377/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

dohodu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku Regionální rozvojové agentuře 
Pardubického kraje, se sídlem náměstí Republiky 12, Pardubice 530 02, IČ 691 53 361, která 
je přílohou tohoto usnesení. 
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11 
Problematika EBA a.s. (program valné hromady, akcionářské záležitosti) 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
Ke zprávě byl přizván Petr Juchelka, předseda představenstva EBA a.s. 
 
Rozprava: 

- P. Juchelka: informoval o krocích, které byly podniknuty v souvislosti s usnesením Z/1608/2020. 
Mimo jiné informoval o komunikaci s ÚCL, ve které je doporučeno, aby oprávněná osoba byla 
členem představenstva a.s. 

- J. Rejda: nesouhlasí s podmínkou členství zodpovědné osoby v představenstvu, doporučil 
neslučovat odvolání ředitelky s určením zodpovědné osoby, neznamená to ztrátu certifikace.  

- M. Charvát: vznesl dotaz na rozpor, který vidí pan Juchelka při splnění úkolu ZmP  Z/1608/2020 
→ reagoval P. Juchelka s tím, že po odvolání H. Šmejkalové z funkce místopředsedkyně 
představenstva pověřené řízením tato zůstane členkou představenstva a pro nového člena do 
jejího odvolání z představenstva nebude v představenstvu volné místo. 

- J. Mazuch: shrnul jednotlivé kroky takto: 
- 1) bude určena zodpovědná osoba, kterou ÚCL do 30 dnů schválí nebo neschválí 
- 2) na pokyn RmP bude odvolána ředitelka H. Šmejkalová z funkce 
- 3) odvolání z pozice člena představenstva je v kompetenci valné hromady, tzn. na základě 

projednání v RmP, kterému předchází rozhodnutí ZmP.  Bude zahájeno jednání s Pardubickým 
krajem o společném postupu. 

- T. Pelikán: upozornil, že pokud pan Málek měl uznanou ÚCL odbornou způsobilost, tak stále má 
způsobilost stát se zodpovědnou osobou. 
 

Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4378/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

konání valné hromady společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ: 481 54 938 dne 8. 10. 2020. 
Pozvánka včetně programu valné hromady je přílohou č. 1.1 důvodové zprávy. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4379/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

v souladu s usnesením zastupitelstva č. Z/220/2019 ze dne 24. 1. 2019 náměstka primátora 
PaedDr. Jana Mazucha k zastupování města Pardubice na valné hromadě společnosti EAST 
BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ: 481 54 938 s datem konání dne 8. 10. 2020. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4380/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

zástupci města na řádné valné hromadě společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ: 481 54 938 
(dále jen EBA) s datem konání dne 8. 10. 2020 postupovat při hlasování u jednotlivých bodů 
programu valné hromady takto: 
1. hlasovat u bodu č. 1 programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady dle 
pozvánky na valnou hromadu EBA,   
2. hlasovat u bodu č. 2 programu pro rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 
16.000.000,- Kč upsáním nových akcií EBA s tím, že toto hlasování je v souladu s usnesením 
č. Z/1439/2020 ze dne 18. 6. 2020 a v souladu s usnesením č. Z/1606/2020 ze dne 24. 9. 2020. 
3. hlasovat u bodu č. 3 programu proti návrhu představenstva na vyplacení mimořádné odměny. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4381/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Vyzývá 

představenstvo EBA, aby bez prodlení vypracovalo a schválilo harmonogram kroků, které svým 
obsahem umožní naplnit usnesení č. Z/1608/2020 ze dne 24. 9. 2020 citovaných v příloze č. 5 
důvodové zprávy, a seznámilo s tímto plánem akcionáře společnosti na valné hromadě EBA s 
datem konání dne 8. 10. 2020. 

12 
Právní poradenství týkající se HC Dynamo Pardubice 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Rozprava: 

- J. Rejda: vznesl dotaz, kdo je odpovědný za zápis do registru smluv, zda bude někdo potrestán 
za pochybení a kdo zaplatí náklady s tím spojené. 

- J. Mazuch: situaci řeší právní odd. KT, odpovědnost jde za HC Dynamo Pce. 
- M. Zitko: uvedl, že zápisy na magistrátu neprovádí jeden člověk, zapisování probíhá agendově 
- M. Charvát: požádal, aby členům rady byly poskytnuty aktuální informace související s touto 

kauzou. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4382/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

v souladu s čl. 14 odst. 5 Směrnice č. 2/2020, Zadávací řád veřejných zakázek, přímé zadání veřejné 
zakázky spočívající v právním poradenství městu Pardubice v souvislosti se vstupem společnosti 
HokejPce 2000 s.r.o., IČ: 465 09 81, do společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE, a. s., IČ: 
601 12 476, a to advokátní kanceláři PPS advokáti s.r.o., IČ: 27532640, za hodinovou sazbu 1.600,-
Kč + DPH. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o poskytování právního poradenství s advokátní kanceláří PPS advokáti s.r.o., IČ: 
27532640. 
Z: Ing. Martin Charvát  
T: 10.10.2020 

13 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Okomentoval předložený návrh 
 
Rozprava: 
- zadavateli byly doručeny námitky proti zadávací dokumentaci, stěžovatel se domnívá, že jsou 

zadávací podmínky nastaveny tak, že mu znemožňují podat do zadávacího řízení řádnou a 
reálně konkurenceschopnou nabídku. Vzhledem k potřebě důkladného prověření zadávacích 
podmínek, se rozhodl zadavatel zrušit zadávací řízení v této fázi, kdy nejsou žádní účastníci 
řízení. Po důkladném prověření zadávacích podmínek včetně závazných podkladů pro 
zpracování Návrhu technického řešení a důkladném prověření řešeného území zadavatel zahájí 
nové zadávací řízení. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4383/2020               (pro 10, 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 v rámci nadlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce "Revitalizace letního stadionu“ z důvodu, že v průběhu 
zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro 
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které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto 
důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 
Zadavatel zadávací řízení ruší ve fázi zadávacího řízení, kdy nejsou žádní účastníci zadávacího 
řízení. 

14 
Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Centra pro otevřenou kulturu, 

p.o. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4384/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Centra pro otevřenou kulturu, příspěvkové 
organizace se sídlem Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice, IČ: 06495036. Odpisový plán je 
přílohou tohoto usnesení. 

15 
Souhlas zřizovatele - Šablony III 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 
 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4385/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s realizací projektu Základní školy Pardubice, Benešovo náměstí 590 a s čerpáním finanční podpory 
z Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 
(viz příloha). 
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16 
Kapacita školy 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 

Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4386/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole, jejíž činnost vykonává 
příspěvková organizace Základní škola Pardubice, Staňkova 128, se sídlem Staňkova 128, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48161306, a to ze 761 na 740 žáků. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podat žádost o snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole, jejíž činnost vykonává 
příspěvková organizace Základní škola Pardubice, Staňkova 128, se sídlem Staňkova 128, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48161306, v Rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu 
Pardubického kraje. 

17 
Pořadatelství akce Sportovní park Pardubice a poskytnutí licence k užití ochranné 

známky - Sportovní park Pardubice 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 

Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4387/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s tím, aby se pro roky 2021 až 2023 stala pořadatelem akce Sportovní park Pardubice, konaného v 
měsíci srpnu v Pardubicích, společnost DEEP VISION s.r.o., IČO 27540065, Hlaváčova 207, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, a to za podmínky, že nebude Sportovní park Pardubice organizován 
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ve spolupráci s Českým olympijským výborem jako "Olympijský festival" k příležitosti konání 
Letních olympijských her. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

udělení práva užívání ochranné známky statutárního města Pardubice – kombinované barevné 
„Sportovní park Pardubice“ – obchodní společnosti DEEP VISION s.r.o., IČO 27540065, Hlaváčova 
207, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, při splnění následujících podmínek: 
- mezi statutárním městem Pardubice jakožto poskytovatelem a obchodní společností DEEP VISION 
s.r.o. jakožto nabyvatelem bude uzavřena písemná licenční smlouva, podle níž bude licence k 
užívání ochranné známky udělena nabyvateli bezplatně, jako výhradní (s výjimkou zachování práva 
užívání ochranné známky poskytovateli), bez územního omezení a s časovým omezením do 
30.9.2023, s oprávněním nabyvatele poskytnout podlicenci třetím osobám pouze s předchozím 
písemným souhlasem poskytovatele,  
- ochranná známka bude užívána za účelem zajištění propagace, přípravy a realizace projektu 
Sportovní park Pardubice konaného v Pardubicích vždy v měsíci srpnu v letech 2021-2023. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít licenční smlouvu s udělením práva užívání ochranné známky obchodní společnosti DEEP 
VISION s.r.o., IČO 27540065, Hlaváčova 207, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, dle podmínek 
uvedených v bodě II. tohoto usnesení, a zajistit zápis licence do rejstříku ochranných známek 
vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.  
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
T: 31.12.2020 

18 
Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací ve 

školství 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 

Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4388/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice, Staňkova 
128, IČ: 48161306. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4389/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Čtyřlístek 
Pardubice, Národních hrdinů 8, IČ: 75018144. Odpisový plán je přílohou tohoto protokolu. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4390/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice-Polabiny, 
npor. Eliáše 344, IČ: 60159022. Odpisové plány jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4391/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku převzatého Základní školou Pardubice, 
Benešovo náměstí 590, IČ: 60158999. Odpisové plány jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4392/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Srdíčko Pardubice, 
Luďka Matury 653, IČ: 60157275. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4393/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školu Pardubice-Dubina, 
Erno Košťála 870, IČ: 48161055. Odpisové plány jsou přílohami č. 1-3 tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/4394/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní a mateřskou školu 
Pardubice, A. Krause 2344, IČ: 60159138. Odpisvý plán je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/4395/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku převzatého Základní školou Pardubice, nábřeží 
Závodu míru 1951, IČ: 48161136. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/4396/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice, 
Štefánikova 448, IČ: 48161047. Odpisové plány jsou přílohami č. 1-6 tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/4397/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Pardubice-
Polabiny, Brožíkova 450, IČ: 75018624. Odpisové plány jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto usnesení. 

19 
Povolení výjimky z nejvyššího počtu ve třídě MŠ 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 
 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4398/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třech třídách Mateřské školy Doubek Pardubice-Svítkov a Lány 
na Důlku na pracovišti Miloslava Špinky 1350, 530 06  Pardubice na 25 dětí/na třídu na dobu 
neurčitou. 

20 
Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku - Základní umělecká škola 

Pardubice-Polabiny, Lonkova 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 
 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4399/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého majetku pořízeného příspěvkovou organizací Základní umělecká 
škola Pardubice-Polabiny, Lonkova se sídlem Lonkova 510, 530 09 Pardubice-Polabiny, IČ: 
72566639. Odpisové plány jsou přílohou tohoto usnesení. 
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21 
Žádost o změnu v projektu Integrace cizinců Pardubice 2020 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 

Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4400/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o změnu projektu "Podpora integrace cizinců - Pardubice 2020". 

22 
Záležitosti příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 

1951 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 
 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4401/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 

s účinností od 01.11.2020 plat dle návrhu:  
Mgr. Bc. Jarmile Staňkové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, nábřeží 
Závodu míru 1951. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4402/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
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příspěvkové organizaci Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951, IČ 48161136, se sídlem 
Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951, PSČ 530 02, odvést do rozpočtu statutárního města 
Pardubice částku 55 650,00 Kč z důvodu porušení rozpočtové kázně. 
Z.: I. Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
T.: 31.10.2020 

23 
Program XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020 

 
Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí k KP 

- na žádost náměstka J. Mazucha a J. Rychteckého byly doplněny změny → viz znění přijatého 
usnesení  R/4403/2020. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4403/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh programu XXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic konaného dne 22.10.2020 včetně 
předkladatelů takto: 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
2. Aktualizace investičního záměru - CPD a GAMPA 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
3. Memorandum o spolupráci a podpoře činnosti CPD, z.s. 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
4. Odpis pohledávek 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
5. Záležitosti EBA a.s. (schválení Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo ZK, ostatní) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
6. Změna stanov a.s. se 100 % akciových podílem města 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
7. X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
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8. Revokace usnesení - Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
9. Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
10. Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře 
P:     Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
11.  Strategie rozvoje cestovního ruchu Turistické oblasti Pardubicko 
P:     Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
12. Strategie školství Pardubice 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
13. Dodatky ke zřizovacím listinám mateřských škol 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
14. Poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
15. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
ZmP 
P: Kutílek Jakub, zastupitel města Pardubic 
 
16. Problematika útulku pro opuštěná zvířata. 
P: Haas Karel, zastupitel města Pardubic 
 
17. Diskuse 
 
Informativní zprávy: 
 
Terminál B 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
Stav školních stravovacích zařízení 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
Stav sportovišť a kapacity tělocvičen/sálů ZŠ a DDM 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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24 
Diskuse 

 
P. Kvaš:  podal informace o Velké Pardubické, která se uskuteční bez diváků pouze pro televizní 
vysílání. S tím vznikl zásadní ekonomický problém, propad 2, 100.000,- Kč. Jedná se o plnění ze smluv 
s městem (smlouva o reklamě, smlouva o užívání prostor), kde jsou uvedeny vratky ze strany DS.  
M. Charvát: uvedl, že smlouva o reklamě je konkrétně definována a je jasné, že nebude naplněna → 
finanční prostředky dle smlouvy DS vrátí a bude třeba najít jiná řešení. 
P. Kvaš: doplnil, že řešením budou např. dodatky smluv, nebo jejich změna, hledat se budou další 
finanční možnosti. ČT je ochotna přispět navýšením vysílacích časů pro prezentaci partnerů a 
sponzorů. Uvedl, že od jara existuje řetěz podpory pardubických dostihů. 
Všichni přítomní členové RmP vyjádřili podporu a přislíbili, že toto budou prezentovat ve svých 
politických klubech.  
  
_____________________________________________________________________________ 

Schůze byla ukončena v 11:30 hodin. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………… 
Martin Charvát 
primátor města Pardubic  

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Jan   N a d r c h a l 
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……………………………………………… 
Tomáš  P e l i k á n       
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 08.10.2020      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (28 stránek) 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.  

 

 
        
 
 

 

 

 

 


