














































Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

Číslo Příjemce dotace/žadatel IČ

Podpora 
de 

minimis 
ANO/NE 

Název akce - projektu Popis projektu Celkové plánované 
náklady projektu v Kč 

Požadované 
prostředky v 

Kč

Podíl 
požadovaných 
prostředků na 

celkových 
nákladech v %

Navrhované 
finanční 

prostředky 2021 
v Kč

1 SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Hostovice 4546415 NE 

Doplnění výstroje a 
ochranných pomůcek pro SDH 
Hostovice

Cílem projektu je doplnění a sjednocení vybavení hasičů
SDH Hostovice, základních ochranných pomůcek a
drobných částí výstroje, nezbytných pro jejich činnost při
mimořádných událostech.

45 933 40 000 87 40 000

2 SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Pardubice - Slovany 65668057 NE Připravenost na krizové situace

Cílem projektu je zvýšit akceschopnost, rozšíření aktivit
SDH, ale především zvýšení osobní ochrany zasahujících
členů při krizových událostech.

39 937 39 937 100 39 937

CELKEM 
85 870 79 937 79 937







Budova ve vlastnictví České pošty s.p., č.p. 105 v ul. Na Hrádku  

Za účelem posouzení stavu budovy a její vhodnosti pro případné využití ze strany magistrátu byla 
vytvořena pracovní skupina ve složení J. Turek, H. Malátová, P. Marek, P. Šiška (KT), D. Bakrlík (OIT), J. 
Picpauer (OMI), K. Falhaur (OSA), J. Macháně (OMI).  

Součástí této zprávy je rovněž přiložené vyjádření OMI, zpracované Ing. J. Picpauerem, které obsahuje 
popis objektu, vyhodnocení jeho aktuálního stavu a odhad potřebných investičních nákladů. 

Základní fakta: 

• Budova se nachází ve výhodné poloze v centru města. Z toho plyne mj. dobrá dopravní 
obslužnost prostřednictvím MHD.  

• Velké množství kancelářských prostor. Celková plocha kanceláří: 581,29 m2; odhad kapacity 
kanceláří (2.,3.,4. NP) - cca 100 osob. Bylo by možné umístit zde mj. zaměstnance z pronajatých 
prostor: Černá za Bory (registr vozidel) – aktuálně 16 osob, Nám. Republiky č.p. 1 – aktuálně 9 
osob, Pernštýnské nám. č.p. 117 – aktuálně 7 osob, tj. celkem 32 zaměstnanců. V pronajatých 
prostorách platíme nájemné 1,8 mil. Kč ročně + cca 230.000,-Kč energie. Bylo by možné umístit 
zde rovněž zaměstnance z budov 17. listopadu a Gorkého 489 (aktuálně 31 osob) - do roku 
2024 musíme užívat tyto budovy pouze pro účely výkon veřejné správy, po r. 2024 lze s těmito 
budovami volně disponovat (např. prodat, převést do správy RFP …). 

• Na každém patře je dostačující zázemí pro zaměstnance: WC, umývárny, kuchyňky 

• Česká pošta si chce ponechat k užívání celé spodní patro - prostor přepážek, kanceláře, 
kuchyňky, WC, dále kancelář s vchodem z ulice Na Hrádku, kde v současné době sídlí 
personální agentura, nakládací rampu ve dvoře, označené parkování ve dvoře pro auto, které 
vozí balíky, jedno parkovací místo ve dvoře pro osobní auto, místnost po levé straně při vstupu 
do dvora. 

• Chybí bezbariérový přístup do kanceláří v patře. ČP má připravený plán proveditelnosti výtahu 
od Výtahů Pardubice, který by byl v budově. Další a zřejmě i levnější je varianta venkovního 
výtahu ze dvora - dvůr je však poměrně malý (průjezd úzký) a může se stát, že tam bude 
nákladní auto ČP, zaparkovaná osobní auta, muselo by se tedy vyřešit, jak by se občan dostal 
bezpečně k výtahu. I tak by výtah neobsluhoval nejvyšší 4.NP. 

• Energetická náročnost budovy: E – Nehospodárná. Tzn. by se mělo uvažovat o zateplení 
budovy, ČP již má návrh na zateplení budovy. ČP nám dodala přehled nákladů na energie (roční 
výdaje na vodné, stočné, teplo a elektřinu činí celkem cca 1,5 mil. Kč). 

• okna: v celé budově jsou Eurookna z roku 1996 

• klimatizační jednotky jsou pouze v kancelářích směrem na Tř. Míru 

• rozvody vody jsou z roku 1996 

• elektro rozvody jsou z roku 1996, byla by nutná rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu 
včetně rozvaděčů  

• ve zprávě OMI je uveden podrobnější popis nezbytných investic, včetně cenového odhadu (cca 
85 mil. Kč, s upozorněním na aktuální trend významného růstu cen) 

• Nedostatek parkovacích míst (cca 3 parkovací místa ve dvoře).  

• Pronájmy: ve sklepě má firma Cetin pronajaté 3 místnosti, které dle ČP musí zůstat pronajaté 
i nadále. 



• Bylo by nutné předělat kompletní slaboproudou kabeláž. Nedostatečný počet zásuvek na 
připojení IT zařízení. Bylo by třeba dovést konektivitu z radnice. K tomu by se využil multikanál 
na tř. Míru, který je na protější straně, než je pošta. K přechodu do budovy pošty je možné 
využít uložené HDP, které jsou pod dlažbou a končí před budovou. Následně by se musel 
dodělat prostup do budovy a trasa do technické místnosti.  

 
Stanovisko OMI: 

− Dne 2.7.2021 proběhla prohlídka objektu č.p. 105 v ul. Na Hrádku. Objekt je ve vlastnictví České 
Pošty s.p., která je též jeho uživatelem. 

− Dle informací zástupce majitele, p. Čiháka, proběhly větší stavební úpravy v r. 1996, při kterých 
byly renovovány rozvody elektro, vody, kanalizace a slaboproudu, funkčně i designově byly 
přizpůsobeny interiéry objektu pro tehdejší potřeby provozu pošty (výměna podlahových krytin 
(povlajky PVC, dlažby, konerce), nátěry vnitřních dveří vč. zárubní systémem Variopaint, renovace 
sociálních zázemí, obklady, výmalba, místní instalace designových prvků a interiérového vybavení 
(recepce, kuchyňky apod.). V roce 2003 byla kompletně vyměněna okna za dřevěná EURO se 
zasklením izolačními dvojskly. V roce 2018 proběhla rekonstrukce střešních krytin plochých střech 
přístavby do dvora (pásy z modifikovaného asfaltu s pískovým posypem); 

Popis objektu: 

− ve dvoupodlažním křídle uzavírajícím dvůr od severu je v 1. np elektrorozvodna pro celý objekt a 
2 kanceláře vč. soc. vybavení, ve 2. np je nájemní byt (t.č. s nájemníkem); 

− ve dvoře je nakládací rampa s manipulační plochou, 7 parkovacích míst a krytý stojan pro cca 12 
bicyklů; 

− přístavba uzavírající dvůr z jižní strany je částečně podsklepená se 2 nadzemními podlažími; 
− západní křídlo (v ul. Na Hrádku) je podsklepené se 3 nadzemními podlažími; 
− jižní křídlo (na tř. Míru) je také podsklepené se 4 nadzemními podlažími; 
− v 1.pp je předávací stanice horkovodu s rozvody vytápění a s hlavním přívodem vody, archív, 

sklady (některé má v nájmu CETIN a.s.), bývalý kryt CO; 
− v 1. np je provoz pošty 1 vč. zázemí, hlavní (zákaznický) vstup je z tř. Míru, z ul. Na Hrádku je vstup 

zaměstnanců a průjezd do dvora; 
− ve 2. np jsou provozní (kancelářské) prostory pošty, v přístavbě je velká zasedací místnost; 
− ve 3. np jsou provozní (kancelářské) prostory pošty vč. sídla oblastního ředitelství; 
− ve 4. np jsou provozní (kancelářské) prostory pošty; 
− objekt není památkově chráněný, ale je v ochranném pásmu městské památkové rezervace 

Pardubice a nachází se v něm (v 1.np) válečný hrob evidovaný v centrální evidenci válečných 
hrobů  

Záměrem stávajícího majitele je ponechat si prostory pošty 1, tj. celé 1.np západního křídla, 2  
kanceláře se soc. zázemím v 1. np severního křídla, nakládací rampu ve dvoře s manipulačním 
prostorem a 1x parkovací stání. 

Během prohlídky byly zjištěny tyto skutečnosti: 

− v 1. pp je některých místech (pod průjezdem, chodba, světlíky do dvora, J stěna krytu (do tř. Míru) 
vidět důsledky zvýšené vlhkosti suterénního zdiva (degradovaná omítka, vlhkostní mapy, řasy), v 
současnosti většinou již vysušeno, či zatékání (světlíky). Přestože nejde o akutní potřebu (kromě 
světlíků), je žádoucí nechat zpracovat vlhkostní průzkum a návrh případné sanace vlhkosti. 

− ve 4. np jsou dvě místa se zvýšenou vlhkostí – jedno po oknem do ulice Na Hrádku 
(pravděpodobně vlivem netěsného zaatikového žlabu), druhé v SV rohu v místě napojení 
navazující střechy nad 3. np. (pravděpodobně v důsledku netěsného prostupu potrubí klimatizace 
nebo kondenzace vlhkosti na tomto potrubí). 



− klimatizované jsou pouze kanceláře s jižními okny, tedy do tř. Míru.  
− dřevěná okna zejména na jih a západ vzhledem k minimální údržbě vykazují degradaci povrchové 

úpravy na exteriérové straně, nutná její obnova. Současné zasklení je obyčejné izolační dvojsklo 
s hliníkovými distančními rámečky a blíže nespecifikovanou hodnotou součinitele prostupu tepla 
Ug, Nepředpokládám selektivní vrstvu, pokud byla meziskelní dutina plněná vzácným plynem, pak 
po 18 letech leze očekávat jeho poměrně značný úbytek. Ug odhaduji na hodnotu 3,0 W/m2K. 
Doporučuji též zvážit výměnu zasklení za účinnější, v dnešní době je běžné Ug dvojskel na úrovni 
1,0-1,1, lze použít i zasklení s meziskelními foliemi, které s hodnotou Ug 0,6. 

V případě úvah o umístění některých pracovišť Magistrátu města Pardubic v tomto objektu je nutno 
vzít v úvahu tyto okolnosti: 
− na objektu byla prováděna pouze nezbytná údržba, proto lze očekávat investice do větších oprav. 

Např. se jedná o obnovu střešních plášťů ostatních střech, které nebyly opraveny v roce 2018, 
předpokládaná nutnost oprav je cca za 5 let. 

− silnoproudé elektro rozvody a datové rozvody je nutné provést znovu dle současných a 
předpokládaných budoucích požadavků  

− doporučená je renovace sociální zázemí v současných hygienických a estetických standardech 
− interiér objektu (vzhled, materiály, osvětlení, nábytek, …) je poplatný době vzniku a firemnímu 

stylu České pošty. Je nutné provést adaptaci interiéru – repase dveřních křídel vč. původního 
kování a zárubní, nové povrchy stěn, případně podlahové krytiny a podhledy 

− v objektu chybí výtah, existuje několik možností, kde by bylo možné jej vestavět. Pravděpodobně 
nejvhodnější z hlediska provozu i z hlediska pořizovacích nákladů je v prostoru prodejny České 
pošty vlevo vedle hlavního vstupu z třídy Míru. 

− výše uvedený záměr České pošty s.p. dalšího využití přízemí objektu značně omezuje využití 
pracovišť MmP s častým přístupem klientů. Připadá v úvahu pouze 2. np, kde chodba přijatelně 
široká pro pohyb a čekání veřejnosti, ve 3. np je chodba příliš úzká. 

− objekt není zateplený, ČP a.s. má zpracovanou projektovou dokumentaci na zateplení, která by 
byla k dispozici. Nicméně bylo by ji potřeba nechat prověřit a případně upravit podle aktuálních 
požadavků. 

− předpokládané investiční náklady do výše uvedených úprav odhaduji ve výši 85 mil. Kč (v cenové 
úrovni začátku roku 2021). Vzhledem k výraznému růstu cen v letošním roce lze pouze 
předpokládat, že vše uvedený odhad může být překročen o desítky procent. 

− omezení využitelnosti spatřuji také v tom, že část objektu bude nadále užíván Českou poštou s.p., 
jejíž provozní doba je jiná, než provozní doba pracovišť MmP, Dále zůstává nájemce bytu 
v severním křídle ve dvoře a nájemce prostor v 1.pp (CETIN a.s.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěrečné shrnutí 

 

 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. výhodná poloha ve středu města 

2. výborná dopravní obslužnost MHD 

3. možnost ukončení nájemních vztahů 
v pronajatých objektech + po r. 2024 
možnost přemístění pracovišť, která 
jsou aktuálně v budovách na 17. 
listopadu a Gorkého 489 

4. možnost výnosu z pronájmu 
kanceláří nevyužitých pro potřeby 
města 

5. dostatečná prostorová kapacita 
kanceláří  

1. ČP si ponechá přízemí budovy, rampu ze 
dvora + místo na dodávku, místnost ve 
dvoře, jedno parkovací místo ve dvoře, 
kancelář z ulice Na Hrádku 

2. chybí bezbariérový přístup – v budově 
není výtah  

3. nutnost zateplení budovy 

4. nedostatek parkovacích míst  

5. pronájem firmy CETIN musí zůstat 

6. musí se provést sanace zdiva 

7. nutnost obnovy střešních plášťů 

8. nutnost rekonstrukce kanceláří 

9. Z výše uvedeného plynou vysoké investiční 
náklady-odhadem cca 85 mil. Kč - vzhledem 
k růstu cen mohou být i vyšší 

10. problém sladění provozního režimu 
sdílené budovy.  
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Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení 
uzavřená dle § 1746 odst. 2  zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 

  530 21 Pardubice 

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města Pardubice  

Kontaktní osoba:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

IČO: 00274046  DIČ: CZ00274046 

bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  

číslo účtu:   326-561/0100  

(dále jen objednatel)     
                 

a 
 
Dodavatel: „Poskytování služeb ostrahy a úklidu v budově městské ubytovny v ul. Češkova 1240 

v Pardubicích“ 
Se sídlem:          A.G.J. – chráněná dílna s.r.o., Černokostelecká 2085/24, Strašnice, 100 00 Praha 10  

 
Vedoucí společník:  A.G.J. – chráněná dílna s.r.o. 
Se sídlem:          Černokostelecká 2085/24, Strašnice, 100 00 Praha 10  

Zastoupen: Armen Sargsyan – jednatel společnosti 

Zastoupený ve věcech smluvních:    Armen Sargsyan – jednatel společnosti 

Kontaktní osoba: Helena Kučerová 

Tel: 734 600 597 e-mail : kucerova@agj-holding.cz 

 

IČO: 08234507  DIČ: CZ08234507 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Mětského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340933 

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., Praha     

číslo účtu:  1387686987 /2700 

 
a 
 
Společník: SIAIS s.r.o. 
Se sídlem:          Vratislavská 394/10, Bohnice, 181 00 Praha 10 Praha 10  

Zastoupen: JUDr. Ladislav Pávek – jednatel společnosti 

Zastoupený ve věcech smluvních:    JUDr. Ladislav Pávek – jednatel společnosti  

Kontaktní osoba:XXXXXXXXXXXXXXX 

e-mail : siais@volny.cz 

IČO: 36422301  DIČ: CZ36422301 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Mětského soudu v Praze, oddíl C, vložka 81004 

 

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Praha     

číslo účtu:  154209237/0600 
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(dále jen dodavatel)                     
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení  

 

 

 

I.  
1. Účelem této dohody je vypořádat závazkový vztah mezi smluvními stranami, který vznikl 

v souvislosti se  Smlouvu o poskytování služeb č. OVZ/VZZR/2021/006-1 ze dne 26.8.2021, jejímž 

předmětem je provádění výkonu ostrahy a recepčních služeb v budově městské ubytovny v ul. 

Češkova č. p. 1240 v Pardubicích na období 4 let (dále jen „předmětná Smlouva“). 

 

2. Dle článku IX. odst. 13. předmětné Smlouvy se smluvní strany dohodly, že objednatel bezodkladně 

po uzavření této předmětné Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv 

vedeného Ministerstvem vnitra ČR postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Následnou kontrolou předmětné Smlouvy bylo objednatelem zjištěno, že dle platné právní úpravy 

obsažené v zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon“) nebyla do registru smluv 

vložena se všemi obligatorně vyžadovanými metadaty, kdy tak s ohledem na ustanovení § 5 odst. 5 

zákona o registru smluv se předmětná Smlouva nepovažuje za uveřejněnou prostřednictvím registru 

smluv.  

 

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z předmětné Smlouvy, s ohledem na 

skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené předmětné Smlouvy a v souladu s 

jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku chybného 

uveřejnění předmětné Smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto dohodu o 

vypořádání bezdůvodného obohacení, kterou si mezi sebou vypořádají vzniklý právní vztah.  

 

 

 

II. 
1. Smluvní strany činí nesporným, že mezi nimi byla platně uzavřena předmětná Smlouva, na základě 

které již k dnešnímu dni dochází k řádnému plnění předmětu této Smlouvy ve smluveném rozsahu. 

 

2. Obě smluvní strany v dobré víře plní sjednaný závazek, tedy dodavatel od 1.9.2021 poskytuje 

objednateli sjednané služby v rozsahu dle předmětné Smlouvy, za což mu náleží sjednaná odměna 

v souladu s čl. III. předmětné Smlouvy, která bude Objednatelem uhrazena dle podmínek 
sjednaných v čl. IV. předmětné Smlouvy. 

 
3. Smluvní strany s ohledem na řádně prováděné plnění ze strany dodavatele, které je poskytováno  

v dobré víře, že plní na základě platného a účinného smluvního závazku, touto dohodou vzájemně 

vypořádávají své nároky z předmětné Smlouvy.  

 

4. Smluvní strany vyjadřují svoji vůli být nadále vázány předmětnou Smlouvou a ode dne 9.9.2021, kdy 

byla ze strany Objednatele provedena řádná oprava metadat v registru smluv v důsledku čehož 

nabyla předmětná Smlouva účinnosti, se podrobují veškerým ustanovením předmětné Smlouvy, a že 

veškerá budoucí plnění z předmětné Smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v 

registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této dohody, 

budou splněna podle sjednaných podmínek. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě předmětné Smlouvy 

považují za plnění dle této Smlouvy, a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou 

vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení. Každá ze 

smluvních stran prohlašuje, že jednala v dobré víře a neobohatila se na úkor druhé smluvní strany.  

 

 

III. 
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 

zákoníku. 

 

2. Tato dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení je vyhotovena pouze v jednom elektronickém 

vyhotovení s platností originálu. 

 

3. Smluvní strany tuto dohodu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 

nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 

obou smluvních stran své elektronické podpisy.   

 

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k 

řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dohody 

objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 

strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

5. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dohoda zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.  

 

7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dohody nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník).  

 

 

Příloha č. 1: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. OVZ/VZZR/2021/006-1 
 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne ……….. č. usnesení R…………. 

 

 

   

 

V Pardubicích dne      V Praze dne  

 

    za objednatele     za dodavatele 
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 .................................................                  ................................................. 

         Ing. Martin Charvát                                                                     Armen Sargsyan 

              primátor                                                                               jednatel společnosti  

 A.G.J.  – chráněná dílna s.r.o. 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    …………………………………………….. 

   JUDr. Ladislav Pávek 

    jednatel společnosti 
            SIAIS s.r.o. 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 100. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 04.10.2021 od 10:00 hodin  

v zasedání místnosti rady města 

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

 

 

 
Omluven: Jakub Rychtecký 
 

 
 

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- stažení zpráv č. 3 a č. 21, do programu nebyly zařazeny žádné nové zprávy. 

 

Program 100. řádné schůze RmP byl včetně navržených změn schválen takto:  

(pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
1. Poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, dotační titul 
Podpora požární ochrany - II. kolo 

P: Chmelík Jiří, předseda komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
Ožďanová Marcela, odbor sociálních věcí 
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2. Revokace usnesení - pozemky 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 

Vodrážková Soňa, odbor majetku a investic 
3. STAŽENO 
 
4. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v 
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 
Hušek Petr, odbor majetku a investic 

5. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- OMI 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 
6. BD Rokycanova č.p. 2654 – rozúčtování nákladů na provoz výtahů - STAŽENO 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Majerová Vanda, odbor majetku a investic 
7. Smlouva o výpůjčce - Mateřská škola Čtyřlístek 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 
8. Prominutí úroku z prodlení 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Klínská Lenka, odbor majetku a investic 
9. Veřejné zakázky KT 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Marek Petr, kancelář tajemníka 

10. Posouzení možného využití budovy České pošty s.p. 
P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Zitko Michal, tajemník magistrátu 
11. Záležitosti státního stavebního úřadu v Pardubicích 

P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 
Z: Zitko Michal, tajemník magistrátu 
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12. Zajištění datové služby - propojení řadičů křižovatek v Pardubicích. Přímé zadání zakázky 
malého rozsahu 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 

Bureš Pavel, odbor dopravy 
13. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu - OIT 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
14. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 
15. Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře RFP a.s. (zvýšení ZK) 

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

16. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Musilová Renata, odbor ekonomický 

17. Individuální dotace z Programu podpory cestovního ruchu 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
18. Změna pořadatele festivalu Pardubické hudební jaro 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
19. Kapacita školní jídelny 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
20. Výjimka z počtu žáků 

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

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
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21. STAŽENO 
 
22. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu Obědy pro 
děti 

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

Šťásková Dana, odbor školství, kultury a sportu 
23. Dohoda o vypořádání smluvního vztahu - městská ubytovna 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Burdová Martina, odbor sociálních věcí 
24. Program XXXV. zasedání ZmP dne 21.10.2021 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Pešková Alena, kancelář primátora 
25. Diskuse 

  
 

 
 

II. 
Schválení usnesení z 98. řádné schůze RmP dne 20.09.2021 a jmenování 

ověřovatelů ze 100. řádné schůze RmP dne 04.10.2021 

Zápis a usnesení z 98. řádné schůze byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu ze 100. řádné schůze RmP byli jmenováni: Jan Mazuch 
        Jiří Rejda 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, dotační 

titul Podpora požární ochrany - II. kolo 

 
Zpravodaj: Jiří Chmelík, předseda komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 

- stručně okomentoval předložený materiál. 
 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6545/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, dotační titul Podpora 
požární ochrany, subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1, a to ve 
výši specifikované ve sloupci "Navrhované finanční prostředky 2021 v Kč". 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování 
bezpečnosti, dotační titul Podpora požární ochrany, se subjekty uvedenými v usnesení č. 1 bodu I. 
Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 
T: 30.11.2021 
 

2 
Revokace usnesení - pozemky 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6546/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/2469/2019'. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako 
p.p.č. 3647/32 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové město, 128 00 Praha 2, ve prospěch statutárního města Pardubice 
spočívajícího za účelem uložení a provozování kabelů k světelnému signalizačnímu zařízení v rámci 
investiční akce „Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích“, za jednorázovou náhradu  ve výši 268,- 
Kč/m2 + DPH. Před uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen 
geometrický plán na zaměření rozsahu věcného břemene. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na část pozemku označeného jako p.p.č. 3647/32 v k.ú. Pardubice s Českou 
republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO 69797111, v rámci akce „Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2022 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6547/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh zrušení usnesení č. Z/1504/2020 bod I. a X. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6548/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh zrušení usnesení č. Z/1510/2020. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6549/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/1397/2019'. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 418/4, p.p.č. 418/5, 
p.p.č. 418/8 (v rozsahu  stanoveném geometrickým plánem č. 668-24/2019), vše v k. ú. Černá za 
Bory ve vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 
Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 
Pardubice, ve prospěch statutárního města Pardubice, jakožto současného vlastníka a každého 
dalšího vlastníka souboru veřejného osvětlení, spočívající v uložení a provozování souboru 
veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce města „Cyklostezka Černá za Bory-Žižín“ 
za jednorázovou náhradu ve výši 180,- Kč/bm+DPH. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 
418/4, p.p.č. 418/5, p.p.č. 418/8 (v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 668-24/2019), 
vše v k. ú. Černá za Bory s Pardubickým krajem, IČO 70892822. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2022 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6550/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/2969/2020'. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného 
osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) umístěného na pozemcích označených jako p.p.č. 
456/5, p.p.č. 539/7, vše v k.ú. Pardubičky v rozsahu geometrického plánu č. 1543-002/2019 ve 
vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré 
Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, ve prospěch 
statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské 
sítě, spočívající v právu strpět umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické a 
právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných prací 
spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, za jednorázovou 
náhradu ve výši 180,- Kč/bm. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného 
osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) umístěného na pozemcích označených jako p.p.č. 
456/5, p.p.č. 539/7, vše v k.ú. Pardubičky v rozsahu geometrického plánu č. 1543-002/2019 ve 
vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 
Pardubice, ve prospěch statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6551/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/3137/2020'. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 539/10 v k.ú. Pardubičky, ve 
vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré 
Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, ve prospěch 
statutárního města Pardubice, spočívajícího v provozování kanalizace a vsakovacího žebra 
vybudovaných v rámci investiční akce města „Úprava křižovatky ul. Kyjevská a Průmyslová“ v 
rozsahu geometrického plánu č. 1545-947/2019, za jednorázovou náhradu ve výši 180,- Kč/m2 
+DPH. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 539/10 v k.ú. 
Pardubičky, s Pardubickým krajem, IČO 70892822, s právem hospodaření se svěřeným majetkem 
kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, v rámci akce města „Úprava 
křižovatky ul. Kyjevská a Průmyslová“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/6552/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/4400/2016' ve znění usnesení č. R/2105/2019. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení  věcného břemene na části p.p.č. 1074/90, části p.p.č. 1080/1 k.ú. Lány na Důlku ve 
vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, s 
právem hospodaření pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem 
Doubravice 98, Pardubice, ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem 
Pernštýnské nám. 1, Pardubice, a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě za jednorázovou 
úhradu 180,- Kč/bm+DPH  spočívajícího v uložení a provozování vedení veřejného osvětlení v rámci 
investiční akce ÚMO Pardubice VI „Doplnění veřejného osvětlení v Lánech na Důlku“. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na části p.p.č. 1074/90, části p.p.č. 1080/1 k.ú. Lány na 
Důlku s Pardubickým krajem, IČ 70892822. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/6553/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 
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stávající text uvedený v usnesení č. 'R/4840/2020' bod II., týkající se zřízení věcného břemene na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 103/18, p.p.č. 103/19, p.p.č. 103/35, p.p.č. 677/2, p.p.č. 
2543/2, p.p.č. 2774/3 a st.p.č. 11303, vše v Pardubice, (v rozsahu geometrických plánů č. 9301-
667/2019 a č. 9295-666/2019) ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 
pro Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, z původního textu „ při ceně 1,- Kč/m2 plochy.“ na 
text „při ceně 1,- Kč/m2 plochy pod cyklostezkou a chodníky a při ceně 55,- Kč/m2 plochy pod 
souborem veřejného osvětlení.“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 
 

3 
STAŽENO 

4 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 
 
Rozprava: 
Na žádost V. Štěpánka byl do návrhu usnesení č. 002 doplněn dodavatel pro vyzvání k podání 
nabídky, a to společnost Křenek s.r.o. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6554/2021               (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-2021-068 „MŠ 
Brožíkova - odstranění radonu, VZT jednotka s rekuperací“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky:  
• TRAMONTA KLIMA s.r.o., IČO: 26001713 
• MEDICASTO s.r.o., IČO: 60723238 
• MAXIMUM, s.r.o., IČO: 62062042 
• CZ KLIMA s.r.o., IČO: 08790329 
• AIR – Matyáš, s.r.o., IČO: 25283006 
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-2021-068 „MŠ Brožíkova - odstranění radonu, VZT jednotka s rekuperací“ 
hodnotící komisi v tomto složení: 
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•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Vratislava Šišková - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6555/2021               (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-2021-069 „MŠ 
Rosická - havarijní oprava střešního pláště“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• MARHOLD a.s., IČO: 15050050                 
• T&P Project s.r.o., IČO: 27526411 
• RELICO  s.r.o., IČO: 28781546 
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 25968203 
• ROMAN Kvapil – STAVITESTVÍ s.r.o, IČO: 10803556 
• Křenek s.r.o, IČO: 26013002 
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-2021-069 „MŠ Rosická - havarijní oprava střešního pláště“ hodnotící komisi v 
tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Vratislava Šišková - OITS/OMI. 
 

5 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- v důvodové zprávě k návrhu č. 003 opravil chybně uvedený údaj → rozpočtovaná částka 272, 7 

tis. Kč je bez DPH. 
 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6556/2021               (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. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-047 „Lentilka - rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a 
přípravny jídel - PD“ dodavateli astalon s.r.o., Pardubice – Bílé Předměstí, Hůrka 54, PSČ 530 02, s 
nabídkovou cenou 247.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6557/2021               (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. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-049 „MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD“  dodavateli PRODIN a.s., K 
Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161, s nabídkovou cenou 276.000,- 
Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6558/2021               (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. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-051 „MŠ Mladých - rekonstrukce soc. zařízení - PD“ dodavateli PRODIN 
a.s., K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161, s nabídkovou cenou 
162.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6559/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-058 „MŠ Grusova - oprava potravinového výtahu“ dodavateli Petr 
Voříšek, Holice, IČO: 67477593, s nabídkovou cenou 272.000,- Kč bez DPH. 
 

6 
BD Rokycanova č.p. 2654 – rozúčtování nákladů na provoz výtahů 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- předloženou zprávu stáhl s tím, že na příští schůzi RmP bude připravena zpráva nová, která 

bude obsahovat návrh na doplnění technologického zařízení, které by snížilo spotřebu el. 
energie. 

 

7 
Smlouva o výpůjčce - Mateřská škola Čtyřlístek 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6560/2021               (pro 10, proti 0, zdž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací města - Mateřská škola Čtyřlístek 
Pardubice, Národních hrdinů 8, IČ 750 18 144, se sídlem Národních hrdinů 8, Pardubičky, 530 03 
Pardubice, předmět výpůjčky: 
- pozemek označený jako st.p.č. 756, jehož součástí je budova čp. 8, 
- pozemek označený jako st.p.č. 758, jehož součástí je budova bez čp./če.,  
- pozemky označené jako p.p.č. 75/5 a č. 75/6, 
- pozemek označený jako p.p.č. 11/1 (o výměře 102 m2), vše k.ú. Pardubičky, obec Pardubice. 
- pozemek označený jako st.p.č. 76, jehož součástí je budova čp. 64, 
- pozemek označený jako p.p.č. 425/3, vše k.ú. Nemošice, obec Pardubice, dle zákresu, jež je 
přílohou usnesení, doba výpůjčky určitá - 7 let. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o výpůjčce podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.10.2021 
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8 
Prominutí úroku z prodlení 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6561/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
prominutí úroků z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na nájemném a službách s 
užíváním bytu spojených paní XXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXPardubice, ve výši 5.625,- 
Kč. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6562/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
prominutí úroků z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na nájemném a službách s 
užíváním bytu spojených paní XXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXPardubice, ve výši 2.332,- 
Kč. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6563/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
 návrh na prominutí úroků z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na nájemném a službách 
s užíváním bytu spojených panu XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, ve výši 37.012,- Kč. 
 
 

9 
Veřejné zakázky KT 

Zpravodaj: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
- stručně zdůvodnil, proč je navrhováno přímé zadání veřejné zakázky. 
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Rozprava: 
V. Ulrych vznesl dotaz, proč se navržený dodavatel, se kterým se dosavadní spolupráce osvědčila, 
nepřihlásil do předchozích zrušených výběrových řízení → stručně objasnil J. Turek. V. Ulrych přesto 
požádal o vypsání nového výběrového řízení.  
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6564/2021               (pro 7, proti 1, zdrž. 2) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. KT-VZMR-021 s názvem: „Stěhovací 
služby“. 
II. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
na základě čl. 14 odst. 5 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu kategorie II. č. KT-VZMR-022 s názvem: „Stěhovací služby“ 
dodavateli Josef Spálenský, se sídlem Brožíkova 426, 530 09 Pardubice, IČO: 12963640 s max. 
limitem čerpání ve výši 2 mil. Kč bez DPH za celou dobu trvání rámcové smlouvy. 
 

10 
Posouzení možného využití budovy České pošty s.p. 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- uvedl, že se jedná o nabídku na odkup budovy České pošty nacházející se na rohu ul. třídy Míru 

a ul. Na Hrádku, která byla již představena na schůzi RmP dne 10.05.2021. Možné využití 
budovy pro potřeby magistrátu bylo důkladně posouzeno odbornými pracovníky magistrátu. 
Z tohoto posouzení vyplývá, že nákup budovy vzhledem k jejímu aktuálnímu stavu a nabízené 
ceně není pro město výhodný. Z tohoto důvodu je navrženo nabídky České pošty nevyužít. 
 

Rozprava: 
M. Charvát poděkoval všem pracovníkům, kteří se posouzením nabídky zabývali.  Upozornil, že je 
třeba zohlednit aktuální situaci související s novým stavebním zákonem, která není příznivá pro 
rozšiřování budov - vzhledem k očekávanému poklesu pracovníků v souvislosti s přechodem stavebně 
správních agend na stát. 
M. Zitko doporučil stát o této možnosti informovat (využít budovy státního podniku Česká pošta pro 
státem převzaté agendy). 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6565/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Projednala 
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nabídku České pošty s.p. (ČP) ve věci možného prodeje budovy ČP, Na Hrádku č.p. 105, 
statutárnímu městu Pardubice, vycházející ze znaleckého posudku, který je Přílohou 1 tohoto 
usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Projednala 
zprávu Magistrátu města Pardubic k technickému stavu a posouzení možného využití budovy České 
pošty s.p., Na Hrádku č.p. 105, která je Přílohou 2 tohoto usnesení. 
III. Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s tím, že zástupci statutárního města Pardubic ukončí jednání se zástupci České pošty s.p. ve věci 
nabízeného prodeje budovy ČP, Na Hrádku č.p. 105. 
 

11 
Záležitosti státního stavebního úřadu v Pardubicích 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- podrobněji okomentoval předložený materiál související s přechodem stavebně správních 

agend na stát. Jako první vznikne k 1.1.2022 Nejvyšší stavební úřad, postupně pak budou 
vznikat v rámci krajů další správní útvary. 

 
Rozprava: 
M. Charvát si s tajemníkem M. Zitkem ujasnil řešení personálních vztahů. 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6566/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s tím, že statutární město Pardubice nebude poskytovat orgánům budoucí soustavy státního 
stavebního úřadu ČR (zřízených dle zákona č. 283/2021 Sb., nový stavební zákon) stávající 
nebytové prostory Magistrátu města Pardubic. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
tajemníkovi magistrátu města jednat ve smyslu usnesení č. I se zástupci Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, zástupci Nejvyššího stavebního úřadu ČR a zástupci dalších orgánů dekoncentrované 
státní stavebně-správní agendy. 
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12 
Zajištění datové služby - propojení řadičů křižovatek v Pardubicích. Přímé zadání 

zakázky malého rozsahu 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- upřesnil, že důvody pro navrhované přímé zadání jsou technického rázu. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6567/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14, odst. 4 směrnice č. 8/2021, kterou se vydává Zadávací řád veřejných zakázek, o 
přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu kategorie II dodavateli, čl. 4.1 Zadávacího řádu – 
zajištění datové služby od společnosti EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 
Pardubice, IČ 27461254, za cenu 20 240,- Kč bez DPH za měsíc. 
 

13 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6568/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 4 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek, zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-14 "Pozáruční podpora 
Elektronické úřední desky na 60 měsíců" společnosti emam s.r.o., Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, 
IČO:29284414, v celkové výši 665 354,80 Kč včetně DPH. 
 



  17 

14 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- k návrhu č. 002 upřesnil, že důvodem jeho stažení z programu ZmP bylo neschválení financování 

zastupitelstvem příslušného městského obvodu. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6569/2021               (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 pro podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce "Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích n/L“, neboť 
v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů 
ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez 
ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6570/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
rozhodla podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce "Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“, zadané v otevřeném 
řízení, o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 12. 2020 s dodavatelem Společnost 
mosty Pardubice, Kyjevská (Společník 1: SILNICE GROUP a.s., Praha, IČO: 62242105 + Společník 2: 
Společnost T.A.Q. s.r.o., Praha, IČO: 28868781), s cenou přidaného plnění ve výši 13.880.485,-- Kč 
bez DPH a s cenou nevyčerpaného plnění ve výši -2.027.236,-- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 12. 2020 s dodavatelem Společnost mosty 
Pardubice, Kyjevská (Společník 1: SILNICE GROUP a.s., Praha, IČO: 62242105 + Společník 2: 
Společnost T.A.Q. s.r.o., Praha, IČO: 28868781) s cenou ve výši 11.853.249,-- Kč bez DPH. 
Z: Ing. Škoda, vedoucí OMI 
T: 15. 11. 2021 
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Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 
 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané v otevřeném řízení "Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích n/L“, 
že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je 
nabídka dodavatele Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., Pardubice, IČO: 25253361, s nabídkovou 
cenou ve výši 38.749.975,82 Kč bez DPH; druhý v pořadí se umístil dodavatel „Společnost lávka 
Rosice“ - sdružení dodavatelů: MADOS MT s.r.o., Lupenice, IČO: 25297899 +  OK-BE spol. s r.o., Nový 
Knín, IČO: 47548916, s nabídkovou cenou ve výši 42.216.871,-- Kč bez DPH; třetí v pořadí se umístil 
dodavatel EUROVIA CS, a.s., Praha, IČO: 45274924, s nabídkovou cenou ve výši 48.959.126,51 Kč bez 
DPH.   
 

15 
Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře RFP a.s. (zvýšení ZK) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6571/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhoduje 
v pozici jediného akcionáře společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se sídlem 
Pardubice, třída Míru 90, Zelené Předměstí o navýšení základního kapitálu za těchto podmínek: 
1) Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 8.000.000,-- Kč (osm milionů korun českých). 
Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.  
 
2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8 (osm) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno 
o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) každá, vydaných jako listinné 
akcie, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady (dále společně též jen 
„Akcie“).  
 
3) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci – stávajícímu jedinému akcionáři 
Společnosti Statutárnímu městu Pardubice, IČO 002 74 046, sídlo úřadu města v Pardubicích, 
Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21 (dále též jen „Zájemce“), který tím využije přednostního práva 
na upsání nových akcií dle ust. § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZOK“).  
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4) Akcie je možno upsat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu 
smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh 
smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu tohoto Rozhodnutí do 
obchodního rejstříku.  
 
5) Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti 
o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kursem 
1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých). Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány 
jediným akcionářem Společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené 
výši v souladu s ustanovením § 247 odst. 1) ZOK.  
 
6) Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: 
Celý emisní kurs upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději 
ve      lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 
0117247373/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. 
 
II. Rada města Pardubic 
Rozhoduje 
v pozici jediného akcionáře společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se sídlem 
Pardubice, třída Míru 90, Zelené Předměstí o změně stanov Společnosti takto: 
Ustanovení Článku 4 „Základní kapitál“, odstavce 1 stanov Společnosti se změní a nadále bude znít 
takto:  
„1. Základní kapitál společnosti činí 694.815.000,-- Kč (šest set devadesát čtyři miliony osm set 
patnáct tisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií byl zcela splacen peněžitými a 
nepeněžitými vklady.“  
 
Ustanovení Článku 5 „Akcie“, odstavce 1 stanov Společnosti se změní a nadále bude znít takto:  
„1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na akcie takto: 
a) 100 (jedno sto) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 646.020,-- Kč 
(šest set čtyřicet šest tisíc dvacet korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž 
převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,  
b) 13 (třináct) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 660.000,-- Kč (šest 
set šedesát tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž převoditelnost je 
omezena souhlasem valné hromady,  
c) 203 (dvě stě tři) kusy kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 661.000,-- Kč 
(šest set šedesát jeden tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž 
převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,   
d) 445 (čtyři sta čtyřicet pět) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 
1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž 
převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,  
e) 27 (dvacet sedm) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč 
(pět set tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž převoditelnost je omezena 
souhlasem valné hromady,  
f) 289 (dvě stě osmdesát devět) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 
100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž 
převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,  
g) 5 (pět) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc 
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korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem 
valné hromady.“  
 
Ustanovení Článku 5 „Akcie“, odstavce 3 stanov Společnosti se změní a nadále bude znít takto:  
„3. Celkový počet hlasů spojených s akciemi ve společnosti činí 34.740.750 (třicet čtyři miliony 
sedm set čtyřicet tisíc sedm set padesát) hlasů.“ 

16 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6572/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace společnosti Tovarei, s.r.o., IČ: 07046669, Dašická 1755, Pardubice, na uhrazení 
nákladů (pronájem, vybavení, účinkující) spojených s uspořádáním „Cestovatelského festivalu 
2021“, ve výši Kč 40,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. Finanční prostředky jsou poskytovány v 
režimu podpory "de minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013. 
 

17 
Individuální dotace z Programu podpory cestovního ruchu 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6573/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory cestovního ruchu žadateli Tovarei, s.r.o., IČ 
7046669, se sídlem Dašická 1755, 530 03 Pardubice, ve výši 40.000 Kč na podporu projektu 
Pardubické polévkování (2. ročník). 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít s žadatelem Tovarei, s.r.o., IČ 7046669, se sídlem Dašická 1755, 530 03 Pardubice, 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory cestovního ruchu ve 
výši 40.000 Kč na podporu projektu Pardubické polévkování (2. ročník). 
Z:   Ivana Liedermanová 
T:   10. 12. 2021 

18 
Změna pořadatele festivalu Pardubické hudební jaro 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6574/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
převedení pořadatelství festivalu Pardubické hudební jaro z dosavadního pořadatele, kterým je 
společnost Barocco sempre giovane, o.p.s., IČ: 28813201, na nového pořadatele Komorní 
filharmonii Pardubice, příspěvkovou organizaci, IČ: 00088447, a to počínaje rokem 2022. 
 

19 
Kapacita školní jídelny 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6575/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně, jejíž činnost 
vykonává Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258, a to z 500 na 520 stravovaných od 1. 9. 
2022. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
podat žádost o zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně, jejíž činnost 
vykonává Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258, Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
T: 31. 10. 2021 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 

20 
Výjimka z počtu žáků 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6576/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Povoluje 
výjimku z nejvyššího povoleného počtu žáků ve třídě VII. B, Základní školy Pardubice, Štefánikova 
448 na 31 žáků, a to na školní rok 2021/2022. 
 

21 
STAŽENO 

22 
Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu 

Obědy pro děti 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6577/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Uděluje 
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 11.550,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, za účelem uhrazení stravného 
pro 2 žáky v období od 5.10.2021 do 30.6.2022. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
oznámit Základní škole Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, udělení souhlasu s přijetím účelové 
určeného finančního daru 11.550,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4,140 00 
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci  projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 2 žáky v 
období od 5.10.2021 do 30.6.2022. 
 

23 
Dohoda o vypořádání smluvního vztahu - městská ubytovna 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6578/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavřít dohodu  o vypořádání bezdůvodného obohacení dle přílohy č.1 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení. 
Z: Ing. Martin Charvát 
T: 20.10.2021 
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24 
Program XXXV. zasedání ZmP dne 21.10.2021 

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

 
 
Rozprava: 
Program nadcházejícího zasedání ZmP byl doplněn dle požadavku náměstka P. Kvaše. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6579/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
program XXXV. zasedání ZmP dne 21.10.2021 včetně předkladatelů takto: 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
2. Prezentace aktuálního stavu revitalizace letního stadionu a přípravy projektové dokumentace 
skutečného provedení 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
3. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 
 
4. Revokace usnesení - pozemky 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
5. Městský útulek Pardubice 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
6.  Dopravní opatření - ul. 17. listopadu 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
7. Prominutí úroku z prodlení 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
8. Akcionářské záležitosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (příplatek mimo ZK, ostatní) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
9. Pořízení akcií společnosti Pardubická plavební a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
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10. Poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
11. Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
12. BD Poseidon 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
13. X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
14. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
15. Dodatek č. 3 Smlouvy o bezúplatném převodu (součinnost s Pardubickým krajem) 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
16. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
ZmP 
P: Kutílek Jakub, předseda kontrolního výboru 
 
17. Zrušení usnesení 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
18. Podněty na změnu Územního plánu města Pardubice 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
19. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
20. Diskuse 
 
Informativní zprávy: 
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. - informace vyžádané na jednání ZmP 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 

25 
Diskuse 

Petr Kvaš 
- požádal o aktuální informaci k problematice nájemníků BD Jana Pernera. 

Reagoval M. Charvát – vysvětlil, že předmětná zpráva byla z dnešního jednání stažena 
s ohledem na to, že je již známo, kdo bude právním zástupcem nájemníků. S naším právníkem  
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A. Uchytilem bylo dohodnuto, že výzva bude nejprve s tímto právním zástupcem předjednána, 
dojde k vyladění případných problematických bodů a zvýší se tak pravděpodobnost, že ji 
protistrana bude akceptovat.  Zpráva, jejíž součástí bude výzva v projednaném znění, bude 
předložena na další jednání rady města. 

 
Radim Jelínek 

- informoval, že říjnové zasedání zastupitelstva města se uskuteční, pokud se výrazně nezhorší 
epidemická situace, ve společenském sále pardubické radnice. 

- členy rady požádal o odsouhlasení, jak bude dále postupováno v případě stížnosti 
nespokojeného občana na postup při předělování městského bytu, kterou radní před časem 
obdrželi na vědomí.  Odbor majetku a investic připravil na stížnost odpověď, stěžovateli jako 
věcně příslušný odbor odpoví.  
→ Členové RmP s navrženými postupem souhlasili. 

 
 

Schůze byla ukončena v 10:50 hodin
 

 
 
 

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

 
Ověřovatelé: 
 
 
 
………………………..………………….        
Jan  M a z u c h 
 
 
 
………………………………………………. 
Jiří  R e j d a  
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice dne 06.10.2021              (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem 26 stran originálu zápisu 
 
 
 


