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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 64. mimořádné schůze Rady města Pardubice, která se konala  

dne 13.10.2020 od 15:30 hodin  

prostřednictvím videokonference 

 

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

_____________________________________________________________________________  

I. 
Schválení programu jednání 

Program 64. mimořádné schůze RmP dne 13.10.2020 byl schválen takto:  

(pro 10, proti 0, zdrž. 0, nehlasoval P. Kvaš) 

1. Zajištění péče pro děti rodičů z "první linie" 

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

Z: Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 

 
 

 

II. 
Schválení usnesení z 63. řádné schůze RmP dne 05.10.2020 a jmenování 

ověřovatelů ze 64. mimořádné schůze RmP dne 13.10.2020 

Zápis a usnesení z 63. řádné schůze RmP byly schváleny. 
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Ověřovateli zápisu ze 64. mimořádné schůze RmP byli jmenováni Jan Mazuch 
             Vítězslav Štěpánek 

 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zajištění péče pro děti rodičů z "první linie" 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- Zdůraznil, že návrhy reagují na uzavření základních škol z důvodu pandemie a je třeba zajistit 

umístění dětí zdravotníků, pracovníků bezpečnostních složek, IZS, pracovníků v sociálních 
službách. Po zkušenostech z jara byla opět vybrána ZŠ npor. Eliáše 344 s ředitelem F. 
Němcem. Děti budou rozděleny do skupin po 15, za zvýšených bezpečnostních opatření 
(měření teploty, hygiena, celodenní roušky) jim bude poskytnuta bezplatně strava a pitný 
režim. Návrh č. 002 je navržen ke schválení pro případ, že by došlo k uzavření mateřských 
škol. 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4404/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 

příspěvkovou organizaci Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344,  jako školu, která 
bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou 
zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů 
ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních 
službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální 
pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další 
odborní pracovníci vykonávající činnosti  podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo 
nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou 
tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4405/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 
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příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450,  jako školu, která v 
případě uzavření mateřských škol zajistí nezbytnou péči pro děti z předškolního vzdělávání, jejichž 
zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních 
služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v 
sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální 
pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti  podle zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo 
pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez 
ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. 
_____________________________________________________________________________ 

Schůze byla ukončena v 15:45 hodin. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

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

Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Jan   M a z u c h  
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Vítězslav  Š t ě p á n e k        
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 15.10.2020      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (3 stránky) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být 
na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  
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