
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 
19.1.2022 
 
 
na základě Vašich žádostí o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ze 19.1.2022, Vám níže sděluji požadované informace. 
 

 
Žádost – „zahájení veřejných zakázek“:  
 
Jedná se o tyto odbory Magistrátu města Pardubic: 
 
 
Ekonomický odbor: 
 

- veřejná zakázka malého rozsahu na provozovatele platební brány v 1. čtvrtletí roku 2022 
 
Odbor životního prostředí: 
 

- sekání lokality Červeňák v 04/22 
- digitální povodňový plán města 07/22 

 
 
Kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy: 
 

- nákup PHM prostřednictvím platebních karet - předpokládané zahájení březen 2022 
- zakoupení osobního automobilu Škoda Fabia - předpokládané zahájení únor 2022 
- nákup neprůstřelných dveří, miskové propusti a Stavební úpravy pokladny  - předpokládané 

zahájení únor 2022 
- mobilní služby elektronických komunikací a související dodávky - předpokládané zahájení 

březen 2022 
- stacionární služby elektronických komunikací a související dodávky a služby - předpokládané 

zahájení březen 2022 
 

 
Odbor rozvoje a strategie: 
 
Město Pardubice nemá zpracovaný komplexní plán budoucích zadávacích řízení pro rok 2022 
Při vyhlašování zadávacího řízení postupují jednotlivé odbory magistrátu dle zadávacího řádu 
veřejných zakázek. 
     http://portal2/index.php?kat=predpisy&pkat2=interni_predpisy/verejne_zakazky_investice_majet
ek/   
 
 
Odbor majetku a investic, oddělení správy byt. domů a nebytových prostor: 

Přehled VZ zahajovaných v roce 2022                                                                      
  

předpokládaný 
termín zahájení 

     smlouva 

 BD Bělehradská 513 - rekonstrukce výtahů    02/2022 není zpracovaná 

BD Brožíkova 430-432 - výměna rozvodů ÚT a topných těles I. etapa 03/2022 není zpracovaná 

BD Dražkovice 25 - oprava fasády 02/2022 není zpracovaná 

http://portal2/index.php?kat=predpisy&pkat2=interni_predpisy/verejne_zakazky_investice_majetek/
http://portal2/index.php?kat=predpisy&pkat2=interni_predpisy/verejne_zakazky_investice_majetek/


BD E. Koštála 1013-1014 - výměna indikátorů topení a vodoměrů 01/2022 není zpracovaná 

BD E. Koštála 1015-1017 - výměna indikátorů topení a vodoměrů 01/2022   není zpracovaná 

BD Gagarinova 380 - rekonstrukce výtahů 02/2022 není zpracovaná 

BD Havlíčkova 84 - rekonstrukce výtahů 02/2022 není zpracovaná 

BD J. Palacha 2767 - výměna indikátorů topení a vodoměrů 01/2022 není zpracovaná 

BD J. Zajíce 947 - rekonstrukce výtahů 02/2022 není zpracovaná 

BD J. Zajíce 959 - rekonstrukce výtahů 02/2022 není zpracovaná 

BD J. Zajíce 959 - výměna indikátorů topení a vodoměrů 01/2022 není zpracovaná 

BD Lexova 2340 - výměna elektrorovodů společných prostor 02/2022 není zpracovaná 

BD Mladých 181-184 - výměna zdravotechniky 03/2022 není zpracovaná 
BD Na Záboří 223 - sanace obvodového pláště a výměna oken - 
aktualizace PD 04/2022 není zpracovaná 

BD Okrajová 294-295 - výměna indikátorů topení a vodoměrů 01/2022 není zpracovaná 

BD Sedláčkova 446 - výměna elektrorozvodů společných prostor neurčen není zpracovaná 

BD Sedláčkova 447 - výměna elektrorozvodů společných prostor - PD neurčen není zpracovaná 

BD Sluneční 300-301 - sanace střechy a PD 03/2022 není zpracovaná 

BD Sokolovská 2341-2343 - výměna elektrorovodů společných prostor neurčen není zpracovaná 

BD Sokolovská 2721 - sanace střešního pláště a PD neurčen není zpracovaná 

BD Sokolovská 2731 - výměna oken 01/2022 není zpracovaná 

BD Varšavská 213-214 - sanace střešního pláště 02/2022 není zpracovaná 

BD Varšavská 213-214 - rekonstrukce výtahů neurčen není zpracovaná 

BD Železničního pluku 2260-2261 - sanace obvodového pláště - PD 03/2022 není zpracovaná 

Azylový dům pro ženy Na Spravedlnosti 803 - sanace střechy 02/2022 není zpracovaná 

Rámcová smlouva - havarijní služba 01/2022 není zpracovaná 

Rámcová smlouva - výměny výplní otvorů 01/2022 není zpracovaná 

Rámcová smlouva - plynařské práce 08/2022 není zpracovaná 
 
 
 Odbor majetku a investic, oddělení investic a technické správy: 
 

Přehled veřejných zakázek plánovaných zahájit v r. 2022 předpokládaný 
termín zahájení 

                     smlouva 

 

Implementace metody BIM         03/2022 není zpracovaná 

Zelená brána - oprava - III. etapa - PD         05/2022 není zpracovaná 

Areál Skateparku - oprava překážek         03/2022 není zpracovaná 
Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů včetně 
navazujících staveb a příslušenství         05/2022 není zpracovaná 
Aquacentrum - oprava výukového bazénu a vnitřního 
brouzdaliště         07/2022 není zpracovaná 

Areál MAS Dukla - regenerace travnaté plochy         05/2022 není zpracovaná 

KD Hronovická - oprava fasády a odvodnění budovy - PD         05/2022 není zpracovaná 

VČD - oprava a nátěr oken -  PD         03/2022 není zpracovaná 

COK - Divadlo 29 - klimatizace - PD         03/2022 není zpracovaná 

Budova J. Zajíce 983 - rekonstrukce klimatizace prostor MO III         04/2022 není zpracovaná 

ZŠ Družstevní - oprava střechy pavilonu A a tělocvičny         05/2022 není zpracovaná 

MŠ L. Matury - výměna oplocení         05/2022 není zpracovaná 



Rekonstrukce zastávky MHD - Jahnova (směr z centra)          04/2022 není zpracovaná 

Rekonstrukce zastávky MHD - Jahnova (směr do centra)         04/2022 není zpracovaná 
Stavební úpravy části komunikace pěší zóny tř. Míru - mezi 
Sladkovského a 17. listopadu         07/2022 není zpracovaná 
Stavební úpravy části komunikace pěší zény tř. Míru - 
Sladkovského         07/2022 

 
není zpracovaná 

Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova         04/2022 není zpracovaná 

Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky)         04/2022 není zpracovaná 

Terminál Univerzita         05/2022 není zpracovaná 

Terminál B         02/2022 připravuje se 
 
 
 
Odbor hlavního architekta: 
 
předpokládané veřejné zakázky OHA: 
 

- Územní studie Park Na Špici – územně plánovací podklad, 02/2022 
- architektonická soutěž „ZUŠ Pardubice-Polabiny“, předpoklad vyhlášení 3/2022 
- Bělobranské náměstí - stanovení dopravního značení, 3/2022 
- Územní studie Svítkov sport - územně plánovací podklad, 06/2022 

 
 
 
Kancelář primátora, oddělení krizového řízení: 
 

- technologický upgrade stávající páteřní sítě systému varování DOMINO II, 2. polovina roku 
2022 
 

 
 
Odbor informačních technologií: 
 

- předpoklad v první polovině 2022 - HW pro zaměstnance, HW do infrastruktury, provozní 
záležitosti (podpory) 

 
 
 
 

 
 
Žádost – „smlouvy veřejných zakázek“: 
 
Odbor rozvoje a strategie: 
 
1/ k žádosti o smlouvy, jejichž předmětem je poradenství v oblasti VZ a administrace VZ v období 
od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2021: 
 
Zpracování analýzy optimalizace potřeb a navazující zadávací dokumentace pro vypsání INVESTORSKÉ 
SOUTĚŽE na prodej části strategických pozemků v areálu T.G.M. (veřejná zakázka malého rozsahu) 
Vybraný dodavatel: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář 
Odkaz na smlouvu uveřejněnou v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18229911  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18229911


 
Poznámka: (Poradce pro prodej areálu Tesla-Kyjevská - rok 2016, Poradce ZAD.DOK. DOPRAVNÍ 
SYSTÉMY – AK Lašmanský, rok 2018) 
 

 
Žádost – „infožádost sw“: 
 
Odbor rozvoje a strategie: 
 
K druhému bodu – jednací řízení bez uveřejnění za poslední 3 roky + smlouvy na základě JŘBU → 
uvádím následující: 
 
Rok 2019: 
1/ Dodávka elektrické energie pro statutární město Pardubice, jeho příspěvkové organizace a 
společnosti, ve kterých má statutární město Pardubice majetkový podíl, pro rok 2020 (JŘBU – nákup 
na burze) 
Odkaz na závěrkové listy na profilu zadavatele:  
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-
45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-
45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-804650421-
45484976/VysledekZadavacihoPostupu-804650421-45484976/ 
 
2/ Dodávka zemního plynu pro statutární město Pardubice, jeho příspěvkové organizace a 
společnosti, ve kterých má statutární město Pardubice majetkový podíl, pro rok 2020 (JŘBU – nákup 
na burze) 
Odkaz na závěrkové listy na profilu zadavatele: 
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-
45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-
45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-804657633-
45484976/VysledekZadavacihoPostupu-804657633-45484976/ 
 
Rok 2020: 
1/ Dodávka elektrické energie pro statutární město Pardubice a příspěvkové organizace, ve kterých 
má statutární město Pardubice majetkový podíl, pro období 01.01.2021 – 31.12.2022 (JŘBU – nákup 
na burze) 
Odkaz na závěrkové listy na profilu zadavatele: 
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-
45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-
45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-936990914-
45484976/VysledekZadavacihoPostupu-936990914-45484976/ 
 
2/ Dodávka zemního plynu pro statutární město Pardubice pro období 01.01.2021-01.01.2023 (JŘBU 
– nákup na burze) 
Odkaz na závěrkové listy na profilu zadavatele: 
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-
45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-
45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-924138753-
45484976/VysledekZadavacihoPostupu-924138753-45484976/ 
 
 
 

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-804650421-45484976/VysledekZadavacihoPostupu-804650421-45484976/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-804650421-45484976/VysledekZadavacihoPostupu-804650421-45484976/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-804650421-45484976/VysledekZadavacihoPostupu-804650421-45484976/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-804650421-45484976/VysledekZadavacihoPostupu-804650421-45484976/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-804657633-45484976/VysledekZadavacihoPostupu-804657633-45484976/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-804657633-45484976/VysledekZadavacihoPostupu-804657633-45484976/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-804657633-45484976/VysledekZadavacihoPostupu-804657633-45484976/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-804657633-45484976/VysledekZadavacihoPostupu-804657633-45484976/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-936990914-45484976/VysledekZadavacihoPostupu-936990914-45484976/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-936990914-45484976/VysledekZadavacihoPostupu-936990914-45484976/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-936990914-45484976/VysledekZadavacihoPostupu-936990914-45484976/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-936990914-45484976/VysledekZadavacihoPostupu-936990914-45484976/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-924138753-45484976/VysledekZadavacihoPostupu-924138753-45484976/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-924138753-45484976/VysledekZadavacihoPostupu-924138753-45484976/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-924138753-45484976/VysledekZadavacihoPostupu-924138753-45484976/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-924138753-45484976/VysledekZadavacihoPostupu-924138753-45484976/


Rok 2021: 
1/ Nákup akcií emitovaných společnosti Pardubická plavební a.s., IČO 25936972 (JŘBU - § 63 odst. 3 
písm. b) ZZVZ) 
Odkaz na smlouvu uveřejněnou v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18611367 
 
 
 
Odbor informačních technologií: 
 
všechen SW zakoupený nebo aktualizovaný za poslední 3 roky je uveden v příloze 
(106_seznam_SW.xlsx). Uvedené smlouvy či objednávky lze dohledat na portále 
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani po zadání IČ Magistrátu (00274046) a IČ hledaného subjektu, se 
kterým byla smlouva či objednávka uzavřena. 
 
 

Žádost – „kybernetická bezpečnost“: 
 
Odbor informačních technologií: 

 
Ad 1)    svépomocí 
Ad 2)    -------------- 
 
 

Žádost – „uchovávání informací“: 
 
Odbor informačních technologií: 

 
vlastní úložiště. Údržbu a provoz, pokud je to ve smyslu aktualizací, zajišťuje odbor informačních 
technologií a ke každému HW platíme podporu 5 let, která se pořizuje při nákupu HW( součástí ZD 
VZMR). Za poslední 3 roky jsme koupili pro ukládání diskové pole - Diskové pole DELL SC5020 Storage 
Array, smlouva uvedena v registru smluv zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14015656. 
 
 
 

 
Žádost – „právní služby“:  
 
Kancelář tajemníka, právní oddělení: 
 
viz přílohy - kopie smluv + objednávek rok 2019, 2020, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18611367
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14015656

