


















































 
 
    

NÁJEMNÍ SMLOUVA N 1/2021 
 

uzavřená ní!e uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2201 
a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami 

 
pronajímatel: V!chodočeská galerie v Pardubicích 
   příspěvková organizace Pardubického kraje 

sídlo: Zámek 3, 530 00 Pardubice 
zastoupená ředitelkou PhDr. Hanou Řehákovou 
IČO: 00085278 
číslo účtu: 3439561/0100 
(dále jen pronajímatel) na straně jedné 
 
a 

 
nájemce:   Statutární město Pardubice 

sídlo: Pern"t#nské nám. 1, 530 21 Pardubice   
zastoupené primátorem, Ing. Martinem Charvátem 
IČO: 00274046 
číslo účtu: 326561/0100 

  (dále jen nájemce) na straně druhé 
 

 
I. Předmět a účel nájmu 

Pronajímatel prohla"uje, !e je příslu"n# k hospodaření s předmětem nájmu, kter# je 
specifikován v příloze č. 1 této smlouvy, a kter# je ve vlastnictví Pardubického kraje a 
v souladu se svou zřizovací listinou čj.: KrÚ 2914/2014/OKPP ze dne 19. 12. 2013 je 
oprávněn předmět nájmu pronajmout.  
Pronajímatel přenechává nájemci předmětná díla k dočasnému u!ívání pro účely 
vystavení v reprezentačních prostorách primátora města Pardubic ve 
V#chodočeském divadle v Pardubicích, U Divadla 50, 530 02 Pardubice a nájemce 
předmět nájmu takto přijímá. Předmět nájmu podléhá ochraně podle autorského 
zákona. 
 

II. Doba nájmu a jeho skončení 
Nájem se sjednává na dobu určitou od 15. 8. 2021 do 14. 8. 2022. 
Nájem zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán.  
Před uplynutím doby nájmu je mo!né ukončit u!ívací vztah písemnou dohodou 
smluvních stran.  
V případě neplacení nájemného ze strany nájemce se postupuje v souladu s § 2228 
občanského zákoníku. 
 

III.  Nájemné 
Nájemné za období specifikované v čl. II. této smlouvy bylo sjednáno ve v#"i 3 % z 
celkové pojistné ceny děl, tj. 3 % z částky 230.000,- Kč, tedy 6.900,-Kč (slovy: 
"esttisícdevětsetkorun česk#ch). Takto stanovené nájemné uhradí nájemce 
bankovním převodem na základě faktury vystavené pronajímatelem na účet 
pronajímatele č. 3439561/0100 veden# u Komerční banky, a.s. Splatnost faktury je 



14 dní ode dne jejího prokazatelného doručení nájemci. 
 

 
IV.  Předání a vrácení 

O předání a vrácení předmětu nájmu je mezi smluvními stranami sepsán předávací 
protokol, kter# jsou oprávněni podepsat pověření zástupci obou smluvních stran, 
jeho součástí je zápis o stavu předmětu nájmu. 
 
 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 
Pronajímatel zajistí zabalení, vybalení a dopravu předmětu nájmu do prostor, kde má 
b#t předmět nájmu vystaven po podpisu této smlouvy a zpět k pronajímateli, a to na 
náklady nájemce. Rozpočet těchto nákladů a způsob úhrady předlo!í pronajímatel 
nájemci k odsouhlasení předem. 
 
Nájemce 
-  je povinen zajistit bezpečnost a ochranu předmětu nájmu proti odcizení, 
po"kození a ztrátě 
-  zavazuje se neprovádět na předmětu nájmu !ádné úpravy a nakládat s ním 
tak, aby nedo"lo k jakémukoliv jeho po"kození 
-  je povinen dodr!ovat v prostorách, kde bude předmět nájmu vystaven 
klimatické podmínky stanovené pro umělecká díla: umístění v nekuřáckém prostředí, 
mimo dosah přímého slunečního svitu a přímého vlivu tepelného zdroje 
-  není oprávněn pou!ít předmět nájmu jako zástavu 
- nemá v !ádném případě právo předmět nájmu zadr!ovat 
-  zavazuje se bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli ve"kerá po"kození 
nebo změny stavu předmětu nájmu stejně jako nezbytnost provedení oprav nebo 
úprav předmětu nájmu 
-  je povinen umo!nit pronajímateli prohlídku předmětu nájmu kdykoliv o to 
pronajímatel po!ádá za dodr!ení přiměřen#ch okolností 
-  je povinen v den skončení nájmu předat pronajímateli předmět nájmu 
v prostorách umístění předmětu 
-  je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal. 
 

 
VI.  Poji"tění 

Nájemce zajistí poji"tění předmětu nájmu po celou dobu trvání nájmu. Doklad 
o poji"tění předlo!í nejpozději jeden den před zahájením nájmu pronajímateli. 
 
 

VII.  Odpovědnost 
Nájemce odpovídá za jakákoliv po"kození, znehodnocení, zkázu, ztrátu nebo zcizení 
předmětu nájmu a to a! do v#"e pojistn#ch cen uveden#ch v této smlouvě.  
Odpovědnost vzniká okam!ikem podpisu protokolu o převzetí předmětu nájmu a trvá 
a! do okam!iku podpisu protokolu o jeho vrácení. 
 
 

VIII.  Odstoupení od smlouvy 
V případě, !e nájemce podstatn#m způsobem poru"í povinnosti stanovené touto 
smlouvou, je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit a !ádat okam!ité vrácení 
děl. Za podstatné poru"ení povinností nájemce, tedy hrubé poru"ení této smlouvy, se 
pova!uje např. poru"ení podmínek zaji"ťujících bezpečnost a ochranu předmětu 
nájmu, nesprávné nakládání s předmětem nájmu, jeho zadr!ování, znemo!nění jeho 
prohlídky pronajímatelem. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu a 



nab#vá účinnosti k okam!iku doručení druhé smluvní straně.  
 
 

IX. Závěrečná ustanovení 
Právní vztahy v#slovně neupravené touto smlouvou se řídí příslu"n#mi ustanovením 
zákona č. 89/2012 Sb., občansk# zákoník, v platném znění.  
Ve"keré změny a doplňky této smlouvy musí b#t učiněny formou písemn#ch dodatků 
k této smlouvě a podepsány oběma smluvními stranami. 
Práva a povinnosti vypl#vající z této smlouvy nepřecházejí na právního nástupce 
nájemce. 
Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nich! ka!dá ze smluvních 
stran obdr!í po dvou. 
Účastníci této smlouvy prohla"ují, !e smlouva byla ujednána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, !e její obsah přečetli, s jejím obsahem bezv#hradně souhlasí, co! 
stvrzují sv#mi vlastnoručními podpisy.  
Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 
 
 
 
 
Příloha 
Předávací protokol č. N 1/2021 
 
 
 
V Pardubicích dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát      PhDr. Hana Řeháková 
primátor statut. města Pardubice    ředitelka VČG    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha  
 
Předávací protokol č. N 1/2021 
 
Seznam zapůjčen!ch uměleck!ch děl ze sbírek V!chodočeské galerie v Pardubicích: 
 
Poř. č. Inv. č. Autor, název, rok, technika, rozměr    Pojistná cena  
 

1. O - 2235 Jaroslav Grus, Pardubick# zámek, 1921 

olej, plátno, 115x118 cm    90.000 Kč 
2. O - 910  Jaroslav Grus, Náměstí v Pardubicích, nedatováno 

olej, lepenka, 52x50 cm     60.000 Kč 
3. O - 1330 Jan B. Minařík, Pod Zelenou branou, 1925 

olej, plátno, 102x117 cm    80.000 Kč 

 

Celková pojistná cena:         230.000 Kč 
 
 
Smlouva navazuje na smlouvu N 1/2020 
 
Umělecká díla předal: 
 
 
Umělecká díla převzal: 
 
 
 
 
Statutární město Pardubice potvrzuje, #e stav v"ech předan!ch děl je: 
 
- v pořádku 
 
- s těmito závadami: 
 
 
Příloha: záznamy o stavu děl 
 
 
 
V Pardubicích dne ...........................   razítko a podpis: 
 
 
 
VČG potvrzuje, #e v"echna díla uvedená v této smlouvě byla vrácena: 
 
- v pořádku 
 
- s těmito závadami 
 
 
 
 
Umělecká díla předal: 
 
 
Umělecká díla převzal: 
 
 
v Pardubicích dne………………..   razítko a podpis 



Příloha č. 2, zpráva č. 17 jednání RmP dne 20. 7. 2021  

 
Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, 530 02 Pardubice, Tel.: + 420 466 035 110, info@rfpardubice.cz, www.rfpardubice.cz 

IČ 252 91 408, DIČ CZ25291408, č. ú. 8010-0208211683/0300, zapsáno v OR Krajského soudu v HK oddíl B vl. 1822  
 

 

 

Zdroje financování aktualizovaného Plánu investičního rozvoje MFA 
 

A. Rekonstrukce bufetů + posílení kapacity elektro – odhad nákladů 15 mil. Kč 

projektové náklady: 2 mil. Kč – rozpočet RFP 
náklady na realizaci: 
Investorem bude RFP – na investici použije finanční rezervu střediska správa nemovitostí. 
Realizace: do 30.8.2022 
 

B. Rekonstrukce restaurace Hattrick – odhad nákladů 30 mil. Kč 

projektové náklady: 3 mil. Kč – rozpočet RFP 
náklady na realizaci: 
Preferovaná varianta k jednání je ta, že investorem bude HC Dynamo Pardubice a.s. a částka investice ve 
výši cca 30 mil Kč se započte oproti nájemnému v období 15 let. Město Pardubice bude snížení 
nájemného reflektovat ve vyrovnávací platbě za provoz MFA ve veřejném hospodářském zájmu.  
Realizace: do 30.8.2023 
 

C. Výstavba sportovišť v rámci parkovacího domu - odhad nákladů 10 mil. Kč 

Celá investice bude projekčně i stavebně  zahrnuta v realizaci výstavby parkovacího domu a bude 
zahrnuto do jeho finančního i provozního modelu. 
Předjednané výnosy: nájemné za krytá sportoviště 800 m2 za 800 Kč/m2/rok (dle stávající ceny za 
pronájem sportoviště v MFA) tzn. roční výnos 640 tis a pronájem sportoviště na střeše 300 tis. Kč/rok 
(cena 250 Kč/hod) 
Realizace: do 30.8.2024 
 

D. Případná výstavba 3. ledové plochy mimo areál MFA 

Projektové náklady: do 5 mil. Kč – rozpočet RFP 
Celkové náklady na realizaci 150 mil. Kč 
90 mil. Kč dotace NSA 
30 mil. Kč úvěr RFP – na splátku úvěru vygeneruje RFP zisk provoz 3 LP 
30 mil. Kč investice města do infrastruktury (využitelné i pro další občanskou vybavenost např.  
parkoviště) 
Realizace je možná pouze v případě schválení dotace ve výši 90 mil Kč.  

Realizace: do 30. 6. 2024 























 
 
 
 
 
Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 
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Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
 
 

ZŘIZOVACÍ LISTINA 
 
 
 

Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), se zřizuje usnesením Rady města Pardubic č. R/…./2021 ze dne 20. 
července 2021 
 
 

Školská rada při Základní škole Montessori Pardubice, příspěvková organizace. 
 
 
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům  
a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě 
školy. 
 
 
Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí především zákonem č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
 
 
Školská rada se zřizuje ke dni 1. 8. 2021. 
 
 
 
Přílohy: 
Volební řad školské rady 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor města 
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Statutární město Pardubice 
Magistrát města Pardubic 

 
 
 

 

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY 
 
 
při Základní škole Montessori Pardubice, příspěvkové organizace, zřízené ke dni 1. 8. 2021 usnesením 
Rady města Pardubic č. R/…./2021 ze dne 20. 7. 2021 
_____________________________________________________________________ 

Čl. 1 
 
Školská rada se při své činnosti řídí ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 
 

Čl. 2 
 

Školská rada je šestičlenná. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí 
pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 
 

Čl. 3 
 

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků 
nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 
 

Čl. 4 
 

Funkční období členů školské rady je tři roky. 
 

Čl. 5 
 

Ředitel školy zajistí v souladu s tímto volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. 
 

Čl. 6 
 

Volby zástupců pedagogických pracovníků ve školské radě: 
 
Ředitel školy zajistí přípravu voleb způsobem, který zabezpečí oprávněným osobám (tj. pedagogickým 
pracovníkům) dostatek informací a vhodné podmínky pro účast ve volbách. Především: 

• volby do školské rady vyhlásí nejpozději 30 dní před jejich konáním, přičemž součástí vyhlášení 
bude základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb,  

• zabezpečí, aby počet kandidátů nebyl nižší než počet volných mandátů, v opačném případě 
podá zřizovateli písemné zdůvodnění. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé 
osoby navržené kýmkoliv z pedagogických pracovníků školy, přičemž pedagogický pracovník 
(kromě ředitele školy) může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze 
volební komisi podávat nejpozději 14 dnů přede dnem konání voleb, 

• zajistí přípravu hlasovacích lístků: kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku 
v abecedním pořadí, kdy před každým jménem je umístěn rámeček. U každého kandidáta se 
uvede jméno, příjmení (věk, povolání), a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu, 
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• vyzve nejpozději týden před volbami pedagogické pracovníky k účasti ve volbách a sdělí jim 
termín a místo konání voleb a předá jim hlasovací lístky,  

• zajistí v den voleb volební urnu, seznam oprávněných voličů a další potřebné náležitosti, 
• zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce školy a na internetových stránkách školy.     

 
Na průběh prvních voleb dohlíží volební komise ve složení: ředitel školy, případně jím pověřený 
pracovník, dále jeden zástupce pověřený odborovou organizací školy a jeden zástupce zřizovatele. Na 
průběh dalších voleb dohlíží volební komise složená ze dvou členů školské rady tímto úkolem 
pověřených a ředitele školy, případně jím pověřeného pracovníka. 
 
Volební akt probíhá tajným hlasováním, a to následujícím způsobem: oprávněný volič označí v rámečku 
před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu 
volných mandátů a vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. 
 
Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení 
svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je 
volební lístek neplatný.  
 
Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali 
nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.  
 

Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíšou všichni 
členové komise a tento zápis předá řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi školské rady. 
 
Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady. 
 
Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní více jak 50 % oprávněných osob. V opačném 
případě proběhne do 60 dnů další kolo voleb dle výše popsaného postupu. V dalším kole voleb již 
podmínka účasti více jak 50 % oprávněných voličů neplatí. 

 
Čl. 7 

 
Volby zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě: 
 
Ředitel školy zajistí přípravu voleb způsobem, který zabezpečí zákonným zástupcům dostatek informací  
a vhodné podmínky pro účast ve volbách. Především: 

• volby do školské rady vyhlásí nejpozději 30 dní před jejich konáním, přičemž součástí vyhlášení 
bude základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. 
Vyhlášením se rozumí zveřejnění na nástěnce školy, internetových stránkách školy a podání 
písemné informace zákonným zástupcům prostřednictvím žáků školy,  

• zabezpečí, aby počet kandidátů nebyl nižší než počet volných mandátů, v opačném případě 
podá zřizovateli písemné zdůvodnění. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé 
osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za 
kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 
dní přede dnem konání voleb, 

• zajistí přípravu hlasovacích lístků: kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku 
v abecedním pořadí, kdy před každým jménem je umístěn rámeček. U každého kandidáta se 
uvede jméno, příjmení (věk, povolání), a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu, 

• vyzve nejpozději týden před volbami zákonné zástupce k účasti ve volbách a sdělí jim termín  
a místo konání voleb a předá jim hlasovací lístek obsahující jména a stručné profily kandidátů,  

• zveřejní informace, podávané dle předchozího bodu písemně zákonným zástupcům žáka, spolu 
s volebním řádem, i na nástěnce školy a na internetových stránkách školy a v den voleb ve 
volební místnosti, 
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• zajistí v den voleb volební urnu, seznam žáků školy a další náležitosti – označení volební 
místnosti, volné hlasovací lístky k dispozici ve volební místnosti apod., 

• zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce školy a na internetových stránkách školy.     
 
Volby probíhají zpravidla v den konání čtvrtletních třídních schůzek (uprostřed prvního nebo druhého 
pololetí). Začínají nejpozději hodinu před oficiálním zahájením schůzek a končí nejdříve hodinu  
po ukončení třídních schůzek, pokud se ředitel školy se zřizovatelem nedohodne jinak. Na průběh 
prvních voleb dohlíží volební komise ve složení: ředitel školy, případně jím pověřený pracovník, dále 
jeden člen školské rady zastupující pedagogické pracovníky a jeden zástupce zřizovatele. Na průběh 
dalších voleb dohlíží volební komise složená ze dvou členů školské rady tímto úkolem pověřených            
a ředitele školy, případně jím pověřeného pracovníka. 
 
Volební akt probíhá tajným hlasováním, a to následujícím způsobem: oprávněný volič sdělí volební 
komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy 
vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Volič označí v rámečku 
před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu 
volných mandátů a vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. Každý zákonný 
zástupce má jeden hlas. 
 
Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení 
svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je 
volební lístek neplatný.  
 
Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali 
nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.  
 
Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíšou všichni 
členové komise a který je následně předán řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi školské 
rady. 
 
Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady. 
 
Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, 
jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.  
 

Čl. 8 
 
Tento volební řád byl schválen usnesením RmP č. R……../2021 ze dne 20. 7. 2021 a nabývá 
účinnosti dnem 1. 8. 2021.  
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor města            
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 93. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 20.07.2021 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady 

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

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu byla navržena změna, a to projednat bod č. 25 před bodem č. 14. 

Program 93. řádné schůze RmP byl schválen takto:  

(pro 7, proti 0, zdrž. 0) 

1. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 
P: Hovorka Pavel, místopředseda komise pro bytové a nebytové prostory 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
2. Burza filantropie 

P: Dolečková Ivana, předsedkyně komise pro sociální a zdravotní věci 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Víznerová Daniela, odbor sociálních věcí 
3. Odbor dopravy - personální záležitosti 

P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 
Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 

Zitko Michal, tajemník magistrátu 
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4. Úprava benefitů a kolektivní smlouvy pracovníků MmP a MpP 
P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 

Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
Z: Zitko Michal, tajemník magistrátu 

Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
5. Veřejné zakázky KT 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Zitko Michal, tajemník magistrátu 

Z: Marek Petr, kancelář tajemníka 
6. Nájemní smlouva s Východočeskou galerií v Pardubicích 

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

7. Revokace usnesení - pozemky 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Vodrážková Soňa, odbor majetku a investic 
8. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

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

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 
Sádovská Lenka, odbor majetku a investic 

9. Zrušení usnesení - byty 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 
10. Podání žádosti o dotace 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Doležalová Blanka, odbor rozvoje a strategie 

Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
11. 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 
12. Ošetření památných stromů – třech jerlínů japonský na Wernerově nábřeží v Pardubicích 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Mertelík Pavel, odbor životního prostředí 
13. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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14. 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 
15. Darovací smlouva Panasonic 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
16. Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře SmP a.s. (Strategie nakládání s volnými finančními 
prostředky - AKTUALIZACE) 

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

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 
17. RFP a.s. - pokyn k obchodnímu vedení (Plnění plánu investičního rozvoje MFA) 

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

18. Plnění usnesení č. Z/2422/2018, III. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 
19. 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 

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

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 

Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 
21. CPD a GAMPA – Dodatek č.2 ke Smlouvě č. D/01041/18 na vyhotovení projektové 
dokumentace a výkon inženýrské činnosti a autorský dozor 

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

Z: Vojta Vít, odbor rozvoje a strategie 
22. Souhlas zřizovatele - Šablony III - STAŽENO 

P: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Z: Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
23. Školská rada ZŠ Montessori 

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

24. Povolení výjimky z nejvyššího počtu ve třídě MŠ 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
25. VII. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření (projednáno před bodem č. 14) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
26. Diskuse 
 

 
 

II. 
Schválení usnesení z 92. mimořádné schůze RmP dne 30.06.2021 a jmenování 

ověřovatelů z 93. řádné schůze RmP dne 20.07.2021 

Zápis a usnesení z 92. mimořádné schůze byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu z 93. řádné schůze RmP byli jmenováni: Jan Mazuch 
        Ludmila Ministrová 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

 
Zpravodaj: Pavel Hovorka, místopředseda komise pro bytové a nebytové prostory 

- Stručně okomentoval předložené návrhy na usnesení 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6190/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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uzavření smlouvy o nájmu na prostor sloužící podnikání označený jako jednotka č. 2255/17 o 
výměře 122,68 m2 nacházející se v přízemí budovy čp. 2252, 2253, 2254, 2255, 2256 a 2257, ve 
vchodě čp. 2255 Lexova ul.,  která je postavená na pozemcích označených jako stavební parcely 
č.parc.st. 4128, 4129, 4130, 4131, 4132 a 4133, k.ú.  a  obec  Pardubice, 
část   obce  Zelené  Předměstí, s Barborou Pohankovou, IČ 667 78 549, se sídlem Jižní 361, 530 02 
Mikulovice, účel nájmu – prodej dámských oděvů, módních doplňků a oblečení pro psy, šití a 
úprava oděvů, výdejna e-shopů a sběrna prádla, výše nájemného 1.348,55 Kč/m2/rok bez DPH, 
doba nájmu neurčitá. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.09.2021 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
prominutí nájemného (50%) ve výši 19.623,- Kč bez DPH za období od 1.1.2021 do 31.3.2021 Markétě 
Kakosové,  IČ 727 80 983, se sídlem Husova  1939, 530 03 Pardubice – Bílé  Předměstí a Gabriele 
Koterové, IČ 736 67 960, se sídlem Jiránkova 2282, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, které jsou 
nájemkyněmi prostoru označeného jako nebytová jednotka č. 2254/17 nacházejícího se v přízemí 
budovy čp. 2252, 2253, 2254, 2255, 2256 a 2257 Lexova ul., Pardubice stojícího na 
pozemcích  označených jako stavební parcely č. parc. st. 4128, 4129, 4130, 4131, 4132 a 4133  k.ú. a 
obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zajistit prominutí nájemného podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.09.2021 

2 
Burza filantropie 

Zpravodaj: Ivana Dolečková, předsedkyně komise pro sociální a zdravotní věci 
- stručně okomentovala předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6191/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000,- Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti 
subjektu CEDR Pardubice, o.p.s. se sídlem Pardubice, Jana Palacha 324, 530 02, IČO 27547850, na 
realizaci projektu "Telerehabilitace v CEDRu - mozkocvičení online". 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000,- Kč z Programu 
podpory v sociální a zdravotní oblasti se subjektem CEDR Pardubice, o.p.s. se sídlem Pardubice, 
Jana Palacha 324, 530 02, IČO 27547850, na realizaci projektu "Telerehabilitace v CEDRu - 
mozkocvičení online". 
Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 
T: 31.08.2021 

3 
Odbor dopravy - personální záležitosti 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6192/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Stanovuje 
v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců zařazených do 
Magistrátu města Pardubic na 431, a to s účinností od 1. 9. 2021. Do tohoto celkového počtu se 
nezapočítávají zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnanci, kteří zastupují za 
dlouhodobě nemocné a zaměstnanci, kteří mají uzavřenou dohodu o pracích konaných mimo 
pracovní poměr. 

4 
Úprava benefitů a kolektivní smlouvy pracovníků MmP a MpP 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Rozprava: 
Vít Ulrych – vznesl dotaz k možnosti přejití ze zaměstnaneckých stravenek na měsíční paušál k platu 
Reagoval M. Zitko – tato možnost byla zvažována a přes vedoucí odborů komunikována směrem 
k zaměstnancům. Většinový názor byl zachovat stravenky. V rámci tohoto benefitu se uvažuje pouze o 
jeho digitalizaci, tedy o přechodu papírových stravenek na platební kartu.  
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6193/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s úpravou Pravidel hospodaření sociálního fondu Magistrátu města Pardubic (MmP) tak, aby od 
roku 2022 a roky následující činil příspěvek z rozpočtu města do Sociálního fondu MmP 6,5 % ze 
skutečně vyplacených částek ve smyslu Čl. 2 Pravidel hospodaření sociálního fondu. Stávající znění 
Pravidel hospodaření sociálního fondu MmP je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6194/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s tím, aby pro rok 2022 a roky následující 
a) činil příspěvek ze Sociálního fondu MmP na životní pojištění nebo penzijní připojištění pro 
zaměstnance MmP a uvolněné členy ZmP 1.200,-Kč měsíčně, 
b) činil příspěvek ze Sociálního fondu MmP na stravování zaměstnanců MmP a uvolněných členů 
zastupitelstva 44,- Kč/zaměstnanec nebo uvolněný člen zastupitelstva/pracovní den, přičemž 
nominální hodnota stravenky bude 130,-Kč a z této hodnoty je 56,- Kč hrazeno zaměstnavatelem z 
rozpočtu města. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6195/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
tajemníkovi magistrátu, aby zajistil přípravu rozpočtu města pro rok 2022 a roky následující ve 
smyslu usnesení č.1. a 2. a aby zároveň ve spolupráci s Odborovou organizací MmP připravil změnu 
Kolektivní smlouvy MmP ve smyslu usnesení č. 1 a 2. 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6196/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
primátorovi města a tajemníkovi magistrátu, aby podepsali Kolektivní smlouvu MmP obsahující 
změny ve smyslu usnesení č.1 a 2. 
Z: primátor města, tajemník magistrátu 
T: 31.12.2021 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6197/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s úpravou Pravidel hospodaření sociálního fondu Městské policie Pardubice (MpP) tak, aby od roku 
2022 a roky následující činil příspěvek z rozpočtu města do Sociálního fondu MpP 6,5 % ze skutečně 
vyplacených částek ve smyslu Čl. 2 Pravidel hospodaření sociálního fondu. Stávající znění Pravidel 
hospodaření sociálního fondu MpP je přílohou č. 2 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6198/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s tím, aby pro rok 2022 a roky následující 
a) činil příspěvek ze Sociálního fondu MpP na životní pojištění nebo penzijní připojištění pro 
zaměstnance MpP 1.200,-Kč měsíčně, 
b) činil příspěvek ze Sociálního fondu MpP na stravování zaměstnanců MpP ve výši 44,-
Kč/zaměstnanec/pracovní den(resp. směna), přičemž nominální hodnota stravenky bude 130,-Kč z 
této hodnoty je 56,-Kč hrazeno zaměstnavatelem z rozpočtu města. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/6199/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
řediteli MpP, aby zajistil přípravu rozpočtu města pro rok 2022 a roky následující ve smyslu 
usnesení č. 5 a 6. a aby zároveň ve spolupráci s Odborovou organizací MpP připravil změnu 
Kolektivní smlouvy ve smyslu usnesení č. 5 a 6. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/6200/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
primátorovi města a řediteli MpP, aby podepsali Kolektivní smlouvu MpP obsahující změny ve 
smyslu usnesení bodů V. a VI. 
Z: primátor města, ředitel městské policie 
T: 31.12.2021 
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5 
Veřejné zakázky KT 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- stručně okomentoval předložené návrhy na usnesení 

 
Rozprava: 
Vít Ulrych – vznesl dotaz, jaké podmínky nebyly splněny ze strany přihlášené společnosti „Stěhovací 
služby“ → M. Zitko přislíbil dodání této informace  
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6201/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu „Dodávka barelové vody, nákup a servis  výdejníků pro Magistrát města 
Pardubic“ dodavateli  ROSANA, spol. s r.o., se sídlem Na křečku 365/5, 10900 Praha, IČO 25081152, 
s nabídkovou cenou uvedenou v cenové nabídce, která je přílohou tohoto usnesení, s max. limitem 
čerpání ve výši 700.000,- Kč bez DPH za dobu trvání rámcové smlouvy. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6202/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. KT-VZMR-017 s názvem: „Stěhovací služby“ 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání 
veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-021 s názvem: „Stěhovací služby“ níže uvedené 
dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
 Pavel Hanč, Stavařov 90, 533 09 Pardubice, IČO: 18863931 
• Euro-box Movers s.r.o, Nad Obcí 263, 250 63 Nová Ves, IČO: 09475729 
• Jakub Macek, Zájezd 68, 552 03 Česká Skalice, IČO: 75381427 
• Josef Spálenský, Brožíkova 426, 530 09 Pardubice, IČO: 12963640 
• Švančara Jiří, Novoměstská 343, Chrudim 537 01, IČO: 15618978 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání 
veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-021 s názvem „Stěhovací služby“ hodnotící komisi v 
tomto složení: 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
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• Petr Marek Dis. – KT, vedoucí OHS 
• Hana Malátová – KT, OHS 

6 
Nájemní smlouva s Východočeskou galerií v Pardubicích 

 
Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 

- stručně okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6203/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy N 1/2021 mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem Pernštýnské 
nám. 1, 530 21 Pardubice, IČO: 00274046, jako nájemcem, a Východočeskou galerií v Pardubicích, 
se sídlem Zámek 3, 530 00 Pardubice, IČO: 00085278, jako pronajímatelem, o pronájmu tří 
uměleckých děl ze sbírek VČG za účelem jejich umístění ve Východočeském divadle v Pardubicích. 
Návrh smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu N 1/2021 mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem Pernštýnské 
nám. 1, 530 21 Pardubice, IČO: 00274046, jako nájemcem, a Východočeskou galerií v Pardubicích, 
se sídlem Zámek 3, 530 00 Pardubice, IČO: 00085278, jako pronajímatelem. 
Z: Ing. Martin Charvát 
T: 14.8.2021 

7 
Revokace usnesení - pozemky 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6204/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/2864/2020'. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6205/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/1414/2019'. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6206/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 
stávající text uvedený v usnesení č. 'R/5886/2021', týkající se výpůjčky části pozemku označeného 
jako p.p.č. 4853/1 o výměře 38 m2 v k.ú. Pardubice, se společností SKP-CENTRUM, o.p.s., IČO 
27534804, se sídlem Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, z původního textu 
„na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní dobou“ na text „na dobu určitou 5 let s 3měsíční 
výpovědní dobou“.  
Doplňuje v usnesení č. R/5886/2021 text „Ve smlouvě o výpůjčce bude zakotveno ustanovení o 
možnosti ukončení smlouvy o výpůjčce výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou, v případě ukončení 
nájemní smlouvy uzavřené s SKP-CENTRUM, o.p.s., IČO 27534804, dne 11.4.2012 na nebytové 
prostory v objektu č.23 stojící na pozemku označeném jako st.p.č. 864/23 v k.ú. Pardubice.“ 
Ostatní text zůstává beze změny. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6207/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/5454/2021' bod V. a X. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6208/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/5122/2021'. 
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Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6209/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/5455/2021'. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/6210/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 
stávající text v usnesení č. 'R/5067/2021', týkajícího se nájmu spoluvlastnického podílu ve výši id. 
33/50 vzhledem k celku části pozemku označeného jako p.p.č. 121/15 o výměře 12 m2 v k.ú. 
Popkovice ve veřejném zájmu, Generálnímu ředitelství cel, organizační složka státu, IČO 71214011, 
se sídlem 140 00 Praha – Michle, Budějovická 1387/7, z původního textu „za nájemné 61,- 
Kč/m2/rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,“ na text „za 
nájemné u části pozemku označeného jako p.p.č. 121/15 o výměře 6 m2 v k. ú. Popkovice (pod 
stavbou detekčního rámu SO1-brána 01) ve výši 50,41 Kč/m2/rok a u části pozemku označeného 
jako p.p.č. 121/15 o výměře 6 m2 v k. ú. Popkovice (pod mobilním detekčním rámem) ve výši 50,41 
Kč/m2/rok + DPH, tj. 61,- Kč/m2/rok“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/6211/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh zrušení usnesení č. Z/1292/2016 ve znění usnesení č. Z/254/2019. 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/6212/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh zrušení usnesení č. Z/2631/2018 ve znění usnesení č. Z/644/2019. 
 
 
 
 
 



  13 

Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/6213/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doplňuje 
v usnesení č. 'R/5884/2021' bod III., týkajícího se odkoupení parkovacích míst, přístupových 
chodníků a rozšířené komunikace vybudovaných na částech pozemků označených jako p.p.č. 723/1 
o výměře buď 182 m2 (v případě schválení prodeje výměry 47 m2 tohoto pozemku Zastupitelstvem 
města Pardubic) nebo 229 m2, p.p.č. 723/34 o výměře 361 m2, p.p.č. 723/52 o výměře 28 m2, 
p.p.č. 723/50 o výměře 8 m2, p.p.č. 723/29 o výměře 30 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví 
společnosti CBL Communication by light s.r.o., IČO 25251155, se sídlem Štrossova 131, Bílé 
Předměstí, 530 03 Pardubice, soupis pozemků o text „p.p.č. 723/33 o výměře 1 m2“.  
Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

 

8 
Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6214/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č.XXXXXXXXXXXXX o velikosti 1+1 (53,55 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a panu 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 31. 7. 2022, s automatickým 
obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 3. 734,-- Kč /1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6215/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti (36,77 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 2. 411,-- Kč /1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6216/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti (34,47 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 2. 341,-- Kč /1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6217/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti (34,84 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXXXX, na 
dobu určitou – do 31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné 
ve výši 2. 360,-- Kč/ 1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6218/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti (34,84 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX 
na dobu určitou – do 31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 2. 360,-- Kč/ 1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6219/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (43,19 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX na dobu určitou – do 
31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 2. 981,-- 
Kč/ 1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/6220/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (34,47 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX 
na dobu určitou – do 31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 2. 341,-- Kč/ 1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/6221/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (34,84 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX na 
dobu určitou – do 31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné 
ve výši 2. 360,-- Kč/ 1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/6222/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (34,16 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 2. 193,-- Kč/ 1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
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Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/6223/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti (36,88 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 2. 462,-- Kč/ 1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/6224/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (38,02 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 2. 501,-- Kč/ 1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/6225/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (46,58 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 3. 385,-- 
Kč/ 1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/6226/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti (38,02 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 2. 501,-- Kč/ 1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/6227/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti (28,21 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 2. 050 Kč/ 1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/6228/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2+1 (54,87 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
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31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 3. 988,-- 
Kč/ 1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/6229/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2+1 (46,58 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 3. 385,-- 
Kč/ 1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/6230/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (56,23 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 3. 801,-- 
Kč/ 1měsíc, v režimu výjimky z pravidel pro nájem bytů v majetku obce dle směrnice č. 17/2016 
„Nakládání s byty a s prostory sloužícími podnikání“. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/6231/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 



  20 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 3+1 (60,28 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 4. 261,-- 
Kč/ 1měsíc, v režimu výjimky z pravidel pro nájem bytů v majetku obce dle směrnice č. 17/2016 
„Nakládání s byty a s prostory sloužícími podnikání“. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/6232/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+kk (46,58 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 3. 385,-- 
Kč/ 1měsíc, v režimu výjimky z pravidel pro nájem bytů v majetku obce dle směrnice č. 17/2016 
„Nakládání s byty a s prostory sloužícími podnikání“. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/6233/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (46,58 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 3. 385,-- 
Kč/ 1měsíc, v režimu výjimky z pravidel pro nájem bytů v majetku obce dle směrnice č. 17/2016 
„Nakládání s byty a s prostory sloužícími podnikání“. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 



  21 

Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/6234/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
postoupení smlouvy o nájmu bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 3+1 (79,61 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, uzavřené dne XXXXXXXXXXXXX s panem 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na pana XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na 
dobu určitou – po dobu trvání pracovního poměru ke Statutárnímu městu Pardubice, útvaru 
Městské policie, za nájemné ve výši 6. 080,-- Kč/ 1měsíc.  
Jedná se o služební byt. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/6235/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č.  XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2+1 (54,97 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 
31. 7. 2021 do 31. 7. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců za nájemné ve 
výši 3. 995,-- Kč/ 1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/6236/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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uzavření smlouvy o nájmu bytu v režimu ustanovení § 2282 zákona č. 89/2012, Sb., občanského 
zákoníku, k bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (46,58 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, s panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 3. 385,-- Kč/ 1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. R/6237/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, 
Pardubice v režimu výjimky z pravidel pro nájem bytů v majetku obce dle směrnice č. 17/2016 
„Nakládání s byty a s prostory sloužícími podnikání“. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. R/6238/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
1. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 7. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
2. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 7. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
3. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 7. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, a panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo 
velikosti 2 + 1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
4. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 7. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, a panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo 
velikosti 2 + 1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
5. ukončení nájmu bytu dohodou k 15. 8. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, a panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo 
velikosti 3 + 1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít dohody o ukončení nájmu bytů dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 026 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 027 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 028 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 029 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 030 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a panu XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 031 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice a 
panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 032 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 033 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 034 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice a 
panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 035 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a panu XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 036 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXa paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 037 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a panu XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 038 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 039 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 



  27 

Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 040 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 041 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 042 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 043 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 044 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 045 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 046 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX a panu 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 9. 2021 
 
 
 

9 
Zrušení usnesení - byty 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6239/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/5923/2021'. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6240/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/5925/2021'. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6241/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/5926/2021'. 
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10 
Podání žádosti o dotace 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6242/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr ucházet se o dotaci ve výši 100 mil. Kč z programu IROP, Specifický cíl 1. 2. Zvýšení podílu 
udržitelných forem dopravy, Strategie: Strategie integrované územní investice Hradecko-
pardubické aglomerace, Opatření integrované strategie ITI: 1.1.2 Přestupní uzly v aglomeraci, 
Podopatření integrované strategie ITI: 1.1.2.A Přestupní uzly v aglomeraci (IROP 1.2), výzva 
Zprostředkujícího subjektu ITI č. 42 a 50. výzva IROP na projekt "Terminál B". Stavební náklady, 
vycházející z dokumentace pro provedení stavby, jsou vyčísleny na 132,482 mil. Kč, předpokládaná 
přidělená výše dotace 100 mil. Kč a minimální vlastní podíl města činí 32,482 mil. Kč, kdy výše 
nákladů bude upřesněna na základě výsledku zadávacího řízení a rozhodnutí poskytovatele o výši 
způsobilých nákladů projektu.   
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Ing. Petře Harišové, vedoucí oddělení dotačního managementu odboru rozvoje a strategie 
podepsat jménem města žádost o dotaci na projekt "Terminál B" z programu IROP, výzva č. 50. 
Z: Ing. Petra Harišová, vedoucí oddělení dotačního managementu odboru rozvoje a strategie 
T: 31. 8. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6243/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr ucházet se o dotaci ve výši 24,179 mil. Kč z programu IROP, Specifický cíl 1. 2. Zvýšení podílu 
udržitelných forem dopravy, Strategie: Strategie integrované územní investice Hradecko-
pardubické aglomerace, Opatření integrované strategie ITI: 1.1.2 Přestupní uzly v aglomeraci, 
Podopatření integrované strategie ITI: 1.1.2.A Přestupní uzly v aglomeraci (IROP 1.2), výzva 
Zprostředkujícího subjektu ITI č. 42 a 50. výzva IROP na projekt "Terminál Univerzita". Celkové 
náklady jsou vyčísleny na 26,865 mil. Kč, předpokládaná přidělená výše dotace 24,179 mil. Kč a 
minimální vlastní podíl města činí 2,686 mil. Kč, kdy výše nákladů bude upřesněna na základě 
výsledku zadávacího řízení a rozhodnutí poskytovatele o výši způsobilých nákladů projektu. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Ing. Petře Harišové, vedoucí oddělení dotačního managementu odboru rozvoje a strategie 
podepsat jménem města žádost o dotaci na projekt "Terminál Univerzita" z programu IROP, výzva 
č. 50 
Z: Ing. Petra Harišová, vedoucí oddělení dotačního managementu odboru rozvoje a strategie 
T: 31. 8. 2021 

11 
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/6244/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-08 "Dodávka síťových prvků a příslušenství"“ 
dodavateli VERTIX s.r.o., Pardubice I, Bílé Předměstí, Štrossova 291, IČO: 02199939, s nabídkovou 
cenou 595 450,- Kč bez DPH (720 494,50 Kč včetně DPH). 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6245/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-09 "Dodávka NAS na ukládání záloh"“ dodavateli 
ZZOne s.r.o., Pardubice , Fáblovka 404, IČO: 4325206, s nabídkovou cenou 170 925,- Kč bez DPH 
(206 819,25 Kč včetně DPH). 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6246/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-10 "Servis tiskáren pro Magistrát města Pardubic a 
Úřady městských obvodů I, II, III, IV, V, VI, VII na 1 rok“ a to v rámci dílčí části plnění A -dodavateli 
SENTA, spol. s r.o., Náhon 277, Hradec Králové, 50009, IČO:48153028, s nabídkovou cenou 511 
684,80 Kč včetně DPH. Jednotkové ceny za práci a součástky budou přílohou smlouvy. 
II. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-10 "Servis tiskáren pro Magistrát města Pardubic a 
Úřady městských obvodů I, II, III, IV, V, VI, VII na 1 rok“ a to v rámci dílčí části plnění B -dodavateli 
SENTA, spol. s r.o., Náhon 277, Hradec Králové, 50009, IČO:48153028, s nabídkovou cenou 2 
837,45  Kč včetně DPH. Jednotkové ceny za práci a součástky budou přílohou smlouvy. 
III. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-10 "Servis tiskáren pro Magistrát města Pardubic a 
Úřady městských obvodů I, II, III, IV, V, VI, VII na 1 rok“ a to v rámci dílčí části plnění C -dodavateli 
SENTA, spol. s r.o., Náhon 277, Hradec Králové, 50009, IČO:48153028, s nabídkovou cenou 22 
009,90 Kč včetně DPH. Jednotkové ceny za práci a součástky budou přílohou smlouvy. 
IV. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-10 "Servis tiskáren pro Magistrát města Pardubic a 
Úřady městských obvodů I, II, III, IV, V, VI, VII na 1 rok“ a to v rámci dílčí části plnění D -dodavateli 
Vladimír Fišer, V Ráji 1685, Pardubice, 53002, IČO:76011305, s nabídkovou cenou 489 448,63 Kč 
včetně DPH. Jednotkové ceny za práci a součástky budou přílohou smlouvy. 

 

12 
Ošetření památných stromů – třech jerlínů japonský na Wernerově nábřeží v 

Pardubicích 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6247/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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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 „Ošetření památných stromů 
– třech jerlínů japonský na Wernerově nábřeží v Pardubicích“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání 
k podání nabídky: 
• Chameleos s.r.o., Doly 41, 538 54 Luže, IČ: 05078075 
• Michal Kindl, Slavkovice 94, 538 03, Vyžice, IČ 15616860 
• Arboristi ČT (Daniel Stach), U Dvora 133, Česká Třebová – Parník, 56002, IČ:02304091 
• Pavouci s.r.o. Kostnická 510, Kolín 4, 280 02, IČ 27869300 
• ALL4TREES s.r.o., Otvovice 147, Otvovice 273 27, IČ 289 98 880 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č.128/2000 Sb.- a na základě čl.14 odst.14 odst.2 směrnice zadavatele, Zadávacího 
řádu veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky 
malého rozsahu „Ošetření památných stromů – třech jerlínů japonský na Wernerově nábřeží v 
Pardubicích“ hodnotící komisi v tomto složení: 
- Nadrchal Jan – náměstek primátora 
- Ing. Míča Miroslav – vedoucí odboru 
- Mgr. Pavel Mertelík – referent oddělení ochrany přírody 

 

13 
Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- navrhl provést změnu v zadávacích podmínkách týkající se lhůty na realizaci, a to u projektu 

Terminálu B z 12 na 10 měsíců a u Terminálu Univerzita z 10 na 8 měsíců. 
 
Rozprava: 
Martin Charvát – nesouhlasí s úpravou lhůty na realizaci u Terminálu B, 10 měsíců je dle jeho názoru 
na realizaci málo. Z časových důvodů navrhl vyhlásit výběrové řízení ještě před přiznáním dotace, 
nikoliv až po něm. S úpravou termínu u Terminálu Univerzita na 8 měsíců souhlasil. 
Reagoval J. Nadrchal – souhlasil za předpokladu, že ve smlouvě bude podmínkou realizace přiznání 
dotace. Dále upřesnil výši předpokládané dotace, a to u Terminálu B 110 mil. Kč a Terminálu 
Univerzita 23,5 mil. Kč. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6248/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 
oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 
nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "Opravy bytových jednotek – 18. 
etapa".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6249/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 
(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 
rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Opravy bytových jednotek – 18. etapa" hodnotící 
komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Bc. Jan Nadrchal          (Ing. Martin Charvát) 
Mgr. Bc. Radek Hejný (Dušan Salfický) 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (Ing. Petr Kvaš) 
Pavel Studnička         (Mgr. Václav Snopek) 
Ing. Petr Škoda         (Ing. Ivana Srbová) 
 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6250/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 
oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 
nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "Multimodální uzel veřejné 
dopravy v Pardubicích - Terminál B".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6251/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Pověřuje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 
(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 
rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - 
Terminál B" hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 
Ing. Petr Kvaš (PaedDr. Jan Mazuch) 
Ing. Tomáš Pelikán (Mgr. Vladimír Martinec) 
Ing. Petr Škoda (Ing. Jan Dvořáček) 
Ing. Jan Chvojka (Ing. Miroslav Čada) 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6252/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 
oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 
nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "Terminál Univerzita".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6253/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 
(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 
rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Terminál Univerzita" hodnotící komisi včetně 
náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 
Ing. Petr Kvaš (PaedDr. Jan Mazuch) 
Ing. Tomáš Pelikán (Mgr. Vladimír Martinec) 
Ing. Petr Škoda (Ing. Jan Dvořáček) 
Ing. Jan Chvojka (Ing. Miroslav Čada) 
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Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/6254/2021               (pro 8, 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 "Zpracování analýzy 
optimalizace potřeb a navazující zadávací dokumentace pro vypsání INVESTORSKÉ SOUTĚŽE na 
prodej části strategických pozemků v areálu T.G.M." níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:   
• Colliers International, s.r.o., Praha, IČO: 61499404, 
• Česká spořitelna a.s., Praha, IČO: 45244782,   
• ČSOB Advisory, a.s., Praha, IČO: 27081907, 
• Deloitte BPS a.s., Praha, IČO: 27160831, 
• NAXOS a.s., Praha, IČO: 26445867. 
Výzva k podání nabídky (včetně kompletních zadávacích podmínek) bude uveřejněna na profilu 
zadavatele v NEN po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. 
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 "Zpracování analýzy optimalizace potřeb a navazující zadávací dokumentace pro vypsání 
INVESTORSKÉ SOUTĚŽE na prodej části strategických pozemků v areálu T.G.M." hodnotící komisi v 
tomto složení: 
• Bc. Jan Nadrchal, 
• Ing. Tomáš Pelikán, 
• Ing. Leoš Příhoda, 
• Ing. Miroslav Čada, 
• Ing. Jan Chvojka, 
• Ing. arch, Štěpán Vacík.                                       

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

ORS 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6255/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 
zadávané v otevřeném řízení "ZŠ Montessori Pardubice – IT vybavení“ o uzavření smlouvy s 
dodavatelem AV MEDIA SYSTEMS, a.s., Praha, IČO:48108375, s nabídkovou cenou ve výši 
3.899.730,-- Kč bez DPH.   
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6256/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu "Centrum sociálních služeb Bělehradská 389 – návrh stavby", na 
základě doporučení hodnotící komise, dodavateli AIR ateliér s.r.o., Pardubice, IČO: 28814878, s 
nabídkovou cenou ve výši 302.500,-- Kč vč. DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6257/2021               (pro 8, proti 0, 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 služby 
zadávané v otevřeném řízení "Poskytování služeb ostrahy a úklidu v budově městské ubytovny v ul. 
Češkova č.p. 1240 v Pardubicích“ v rámci ČÁSTI 1: Ostraha objektu a recepční služby, že 
ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je 
nabídka dodavatele A.G.J. – chráněná dílna s.r.o., Praha, IČO: 08234507 + SIAIS s.r.o., Praha, IČO: 
26422301, s nabídkovou cenou ve výši 2.909.952,-- Kč bez DPH; druhý v pořadí se umístil dodavatel 
SKYCLEAN s.r.o., Praha, IČO: 04948220, s nabídkovou cenou ve výši 3.593.772,-- Kč bez DPH; třetí v 
pořadí se umístil dodavatel BPSA s.r.o., Chrudim, IČO: 27558568, s nabídkovou cenou ve výši 
3.999.408,-- Kč bez DPH; a v rámci ČÁSTI 2: Provádění úklidových služeb, že ekonomicky 
nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka 
dodavatele A.G.J. - chráněná dílna s.r.o., Praha, IČO: 08234507, s nabídkovou cenou ve výši 
322.582,08 Kč bez DPH; druhý v pořadí se umístil dodavatel NAFRA s.r.o., Mníšek pod Brdy, IČO: 
08157154, s nabídkovou cenou ve výši 534.920,-- Kč bez DPH; třetí v pořadí se umístil dodavatel 
BERSERK SECURITY s.r.o., Pardubice, IČO: 28818181, s nabídkovou cenou ve výši 590.660,--Kč bez 
DPH.   
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6258/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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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 nadlimitní veřejné zakázky na služby 
zadávané v otevřeném řízení "Revitalizace letního stadionu – technický dozor stavebníka“, že 
ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je 
nabídka dodavatele IRBOS s.r.o., Čestice, IČO: 25933094, s nabídkovou cenou ve výši 3.179.000,--Kč 
bez DPH a s 1 další zkušeností správce stavby nad rámec technické kvalifikace v rámci druhého 
kritéria hodnocení nabídek; druhý v pořadí se umístil dodavatel „Společnost ERV + RSTAV + 
SAFETYPRO_Revitalizace letního stadionu_TDS“ (Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., Jaroměř, IČO: 
27504514 + REALSTAV MB spol. s r.o., Mladá Boleslav, IČO: 25685210 + SAFETY PRO s.r.o., 
Olomouc, IČO: 28571690) s nabídkovou cenou ve výši 3.870.000,-- Kč bez DPH a s 3 dalšími 
zkušenostmi správce stavby nad rámec technické kvalifikace v rámci druhého kritéria hodnocení 
nabídek; třetí v pořadí se umístil dodavatel Kucián statika s.r.o., Pardubice, IČO: 08055475, s 
nabídkovou cenou ve výši 3.780.000,-- Kč bez DPH a s 2 dalšími zkušenostmi správce stavby nad 
rámec technické kvalifikace v rámci druhého kritéria hodnocení nabídek.   

 

15 
Darovací smlouva Panasonic 

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

 
Rozprava: 
Vít Ulrych – vznesl dotaz na aktuální stav účtu veřejné sbírky → J. Mazuch zjistí a zašle informaci  
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6259/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a společností Panasonic 
Automotive Systems Czech, s.r.o., jejímž předmětem je poskytnutí daru do veřejné sbírky, 
uspořádané statutárním městem Pardubice, ve prospěch městyse Moravská Nová Ves zasaženého 
tornádem v červnu 2021. Darovací smlouva tvoří přílohu tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
podepsat za statutární město Pardubice darovací smlouvu dle bodu I. usnesení. 
Z: Martin Charvát, primátor 
T: 31.7.2021 
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16 
Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře SmP a.s. (Strategie nakládání s volnými 

finančními prostředky - AKTUALIZACE) 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6260/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhoduje 
v pozici jediného akcionáře společnosti Služby města Pardubic a.s. o schválení aktualizace 
„Strategie nakládání s volnými finančními prostředky společnosti Služby města Pardubic a.s.“ s tím, 
že předmětem aktualizace jsou tyto změny:  
I. V čl. 5.4 se věta „U dluhopisů bude 50 % investovaných finančních prostředků splatných vždy 
nejpozději do 2 let a zbylých 50 % vždy nejpozději do 4 let.“ nahrazuje větou „U dluhopisů bude 50 
% investovaných finančních prostředků splatných vždy nejpozději do 3 let a zbylých 50 % vždy 
nejpozději do 5 let.“ 
II. V čl. 5.5 se věta „Pro přijetí rozhodnutí bude vyžadován souhlas všech přítomných členů 
představenstva Společnosti.“ nahrazuje větou „Pro přijetí rozhodnutí bude vyžadován souhlas 
nejméně ¾ přítomných členů představenstva Společnosti.“ 

 

17 
RFP a.s. - pokyn k obchodnímu vedení (Plnění plánu investičního rozvoje MFA) 

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

 
Rozprava: 
Martin Charvát – požádal o zpracování informativní zprávy o stavu projektu v měsíci říjnu 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6261/2021               (pro 7, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhoduje 
v pozici jediného akcionáře společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s., IČO: 252 91 408 (dále jen 
společnost) a vydává společnosti na základě žádosti ze dne 24. 6. 2021 pokyn k obchodnímu 
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vedení, podle kterého společnost v součinnosti s HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. bude 
realizovat dodatek č. 2 Akcionářské dohody s použitím zdrojů financování aktualizovaného Plánu 
investičního rozvoje MFA, schváleného představenstvem společnosti dne 5. 5. 2021, který je 
společně s žádostí společnosti ze dne 24. 6. 2021 přílohou tohoto usnesení. 

 

18 
Plnění usnesení č. Z/2422/2018, III. 

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

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6262/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
splnění usnesení č. Z/2422/2018 bod III. tohoto znění – citace: „Zastupitelstvo města Pardubic 
ukládá zástupcům města v dozorčí radě společnosti zajistit v součinnost s představenstvem HC 
zpracování dlouhodobé koncepce výchovy mládeže se zaměřením na zapracování hráčů do A týmu 
a dlouhodobou sportovní strategii vedoucí k úspěšnosti A týmu a zajistit její projednání v 
odborných komisích rady města s následným projednáním v radě města.“ 

 

19 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

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

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6263/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Okresní agrární komoře Pardubice, IČ 60112026, Křičeň 102, na uspořádání 
dožínek zemědělců okresu Pardubice a okolí, ve výši Kč 25,0 tis. z rezervy Rady města Pardubic. 
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20 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6264/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/5417/2021'. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6265/2021               (pro 8, 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-2021-046 „ZŠ Gorkého (Waldorfská), ZŠ Prodloužená, ZŠ Štefánikova - 
rekonstrukce odborných učeben - PD“ dodavateli PRODIN a.s., IČO: 25292161, s nabídkovou cenou 
1.486.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6266/2021               (pro 8, 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-2021-053 „ZŠ Br. Veverkových - rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni“ 
dodavateli MAXIMUM, s.r.o., IČO: 62062042, s nabídkovou cenou 349.700,- Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6267/2021               (pro 8, 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-2021-054 „ZŠ Prodloužená - odstranění radonu“ dodavateli RONING spol. s 
r.o., IČO: 62028405, s nabídkovou cenou 977.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6268/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-057 „ZŠ Družstevní - oprava 
tříd, uvedení do původního stavu po Montessori“ dodavateli PT point s.r.o., Nádražní 292, 533 51 
Pardubice, IČO: 25944312 s nabídkovou cenou 390.935,- Kč bez DPH. 

21 
CPD a GAMPA – Dodatek č.2 ke Smlouvě č. D/01041/18 na vyhotovení projektové 

dokumentace a výkon inženýrské činnosti a autorský dozor 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Rozprava: 
Jan Mazuch – požádal o doplnění zprávy o informaci k vlivu na rozpočet města (kryto rozpočtem kap. 
ORS) 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6269/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě č. D/01041/18 uzavřené dne 23.10. 2018 mezi statutárním 
městem Pardubice, IČO 274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice a Doc. Ing. 
akad. arch. Janem Šépkou, IČO 63647508, se sídlem Heyrovského náměstí 7, 162 00 Praha 6, na 
vyhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a autorský dozor jejíž předmětem 
je vyhotovení projektové dokumentace pro akci „Centrální polytechnické dílny a Galerie města 
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Pardubic“. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. D/010441/18 na vyhotovení projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti a autorský dozor je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě č. D/01041/18 uzavřené dne 23.10.2018 na vyhotovení projektové 
dokumentace a výkon inženýrské činnosti a autorský dozor jejíž předmětem je vyhotovení 
projektové dokumentace pro akci „Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic“, ve 
znění dle přílohy č. 1 návrhu usnesení I.  
Z: Ing. Martin Charvát, primátor 
T: 30.9.2021 

22 
Souhlas zřizovatele - Šablony III  

- STAŽENO 
 

23 
Školská rada ZŠ Montessori 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6270/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Zřizuje 
školskou radu při Základní škole Montessori Pardubice, příspěvková organizace, a to s účinností od 
1. 8. 2021. 
II. Rada města Pardubic 
Stanovuje 
počet členů školské rady při Základní škole Montessori Pardubice, příspěvková organizace, na šest. 
III. Rada města Pardubic 
Vydává 
zřizovací listinu školské rady při Základní škole Montessori Pardubice, příspěvková organizace, 
která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
IV. Rada města Pardubic 
Vydává 
volební řád školské rady při Základní škole Montessori Pardubice, příspěvková organizace, který je 
přílohou číslo 2 tohoto usnesení. 
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24 
Povolení výjimky z nejvyššího počtu ve třídě MŠ 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6271/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Pardubice, Benešovo náměstí 2115, a to 
v 1., 2., 3. a 4. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1.9.2021 do 31.8.2022. 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6272/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě mateřské školy Pardubice-Dražkovice 146, a to na 26 dětí 
ve třídě na dobu určitou od 1.9.2021 do 31.8.2022. 

 

25 
VII. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- požádal o opravu v návrhu č. 6 (změna čísla rozpočtového opatření na č. 257) 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6273/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 258. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
153,0 tis. z běžných výdajů položky "Analytické a metodické práce" na kapitálové výdaje položky 
"Centrum sociálních služeb - návrh stavby" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6274/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 259. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 28,0 tis. položka 411. "Státní 
příspěvek na výkon pěstounské péče" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné 
výši. 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6275/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 260. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 650,0 tis. položka 411. 
"Dotace MK - Komorní filharmonie Pardubice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Dotace MK - Komorní filharmonie Pardubice" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6276/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 261. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 14,1 tis. položka 411. 
"Dotace MŠMT - MŠ Korálek - vzdělávání cizinců" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Korálek - vzdělávání cizinců" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 



  46 

Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6277/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 262. Přesun v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13 937,5 tis. z položky 23. 
"Předpokládaná dotace - příspěvek SSmP na provoz" na položku 412. "Dotace z rozpočtu PK - SSmP 
- příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 262. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20 766,9 tis. položka 412. 
"Dotace z rozpočtu PK - SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace z rozpočtu Pk - SSmP - 
příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši.  Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6278/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 257. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
600,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" na kapitálové výdaje položky "Stavební investice 
- nám. Republiky 12 - podlahy (kartotéky)" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 

26 
Diskuse 

Vítězslav Štěpánek 
- požádal o vyhovění dlouhodobé poptávky na zajištění funkce domovníka v městském 

bytovém domě s pěti vchody v ul. Erno Košťála. V této věci navrhl i konkrétní osobu, která by 
o tuto funkci měla zájem a disponuje i potřebnými znalostmi. 
V této věci se členové rady shodli na vyhovění této žádosti, M. Charvát v této věci začne 
jednat s odborem majetku a investic. 

 
Vít Ulrych 

- v souvislosti s nedávným úmrtím velkého znalce Velké Pardubické Martina Šabaty požádal o 
zvážení a projednání možnosti na jeho počest pojmenovat nějaký z dostihů. 
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Reagoval P. Kvaš – tuto možnost již také zvažoval, prozatím ze strany pana ředitele DS a.s. 
probíhá snaha o kontaktování jeho rodiny kvůli jeho obrovské sbírce předmětů, podpisů, 
fotografií apod. z dostihového prostředí. 

- S ohledem na plánovanou výstavbu několika parkovacích domů různými investory požádal o 
zvážení zavedení jednotného systému placení parkovného v těchto domech 
Reagoval P. Kvaš – toto je možné zajistit pouze u investorů, kterými jsou RfP a.s. (v 
parkovacím domě u Arény) a DPmP a.s. (v parkovacím domě u Terminálu JIH). Dále 
informoval o probíhajících jednání o získání dvou pater v rámci výstavby parkovacího domu u 
Domu hudby a dále o tom, že se podařilo vyjednat od soukromých investorů Rezidence Na 
Hrádku a parkovacího domu spolufinancování dopravní infrastruktury (světelné křižovatky Na 
Hrádku x Sukova). U nových parkovacích domů je zajištěno, že budou napojeny na městský 
informační systém, což znamená, že při příjezdu do města budou mít řidiči informace o 
obsazenosti jednotlivých domů. 

- doporučil jednat s provozovateli sdílených elektrokoloběžek o nastavení jakési pozitivní 
motivace (např. poskytnutí finančního bonusu) k vracení půjčených koloběžek na pevná 
stanoviště. 
Reagoval P. Kvaš – uvedl, že v jednání s provozovateli sdílených elektrokoloběžek městu 
výrazně pomohlo podepsané Memorandum. Bylo dohodnuto přechod z virtuálních stanovišť 
na stanoviště pevná, v současné době k tomuto probíhají patřičné kroky v rámci státní správy. 
Nicméně je otázkou, zda koloběžky nevrací na svá místa jejich uživatelé, a nebo je za tím 
vandalismus. 

- upozornil na nelegální billboard na křižovatce Dašická a požádal o jeho odstranění 
- vznesl dotaz, zda Krajský úřad Pardubického kraje kontaktoval město Pardubice ve věci 

očkování občanů bez domova. Pokud ne, požádal o iniciativu v této věci 
Reagoval M. Zitko – tuto věc prověří u vedoucí odboru sociálních věcí a podá informaci. 

- dále navrhl zvážit možnost motivovat občany k přihlášení k trvalému bydlišti ve městě 
Pardubice formou poskytnutí nějakých výhod 

 
Jan Mazuch 

- vyjádřil se k dopisu pana Žváčka z BD Poseidon, který všichni radní obdrželi a požádal o 
komentování A. Uchytila. Ten uvedl možnosti řešení dané situace, členové rady budou dále 
čekat na informace, které obdrží v rámci zprávy připravené pro srpnové jednání rady města. 
Říjnové zastupitelstvo by pak mělo v této věci rozhodovat.  

 
Petr Kvaš 

- podal informace k probíhající výstavbě nadjezdu Kyjevská, především informoval o nutnosti 
demolice pilíře č. 13, u kterého v původní projektové dokumentaci bylo počítáno pouze 
s opravou. Zhotovitel na základě toho informoval město o skutečnosti, že toto výrazně 
zasáhne do termínu realizace. Na srpnovém jednání rady bude předložen změnový list 
k tomuto projektu. 

 
Martin Charvát 

- vznesl dotaz k novele stavebního zákona 
Reagoval M. Zitko – poděkoval členům rady za podporu úpravy zaměstnaneckých benefitů. 
Poté podal podrobné informace k přijetí nového stavebního zákona, především informoval o 
jeho praktických dopadech, které s sebou přinese přechod agendy pod stát. Uvedl, že v této 
věci je mnoho otazníků, jejichž zodpovězení bude požadovat po příslušném ministerstvu. 
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Schůze byla ukončena v 11:10 hodin
 

 
 
 
 

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

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………..………………….        
Jan M a z u c h 
 
 
 
 
………………………………………………. 
Ludmila   M i n i s t r o v á 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice dne 22.07.2021              (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 
Celkem 48 stran originálu zápisu. 
 
 


