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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 91. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 25.06.2021 od 14:00 hodin 

formou videokonference 

 
 
Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Vladimír Martinec (připojil se ve 14:20), Jan 
Nadrchal, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych 
 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
 

 

 

Omluven: 
Jakub Rychtecký, Ludmila Ministrová 

 
 

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu nebyly navrženy žádné změny. 
 

Program 91. mimořádné schůze RmP dne 25.06.2021 byl schválen takto: 

(pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
1. Založení sbírky statutárním městem Pardubice za účelem pomoci městysi Moravská Nová Ves  
postiženému živelnou katastrofou 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

2. Diskuse 
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II. 
Jmenování ověřovatelů z 91. mimořádné schůze RmP dne 25.06.2021 

Ověřovateli zápisu z 91. mimořádné schůze RmP byli jmenováni: Petr Kvaš  
Jan Nadrchal  

  
 

 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Založení sbírky statutárním městem Pardubice za účelem pomoci městysi Moravská 

Nová Ves postiženému živelnou katastrofou 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- upřesnil, že se jedná o účelovou finanční pomoc pro konkrétní obec, která nám byla přidělena 
Svazem měst a obcí ČR. Poděkoval pracovníkům magistrátu za pružnou spolupráci a rychlou 
přípravu zprávy. 

 
 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6173/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
konání veřejné sbírky v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účel sbírky: získat a shromáždit peněžní 
prostředky pro účely pomoci městysi Moravská Nová Ves poškozeného živelnou pohromou ze dne 
24. 6. 2021. 
Způsob provádění sbírky: shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu. 
II. Rada města Pardubic 
Pověřuje 
primátora města Pardubic jednáním se starostou městyse Moravská Nová Ves  Mgr. Bc. Markem 
Košutem týkajícím se veřejné sbírky dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát, primátor města 
T: neprodleně 
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2 
Diskuse 

Martin Charvát 
- informoval, že Městská policie Pardubice je připravena k výjezdu do postižené oblasti, jedná se 

o tým strážníků vyškolených k práci ve výškách např. při odstraňování škod na majetku, 
spadlých stromů apod. K výjezdu jsou připraveni také dobrovolní hasiči z městských obvodů, 
odbornou pomoc nabízí i společnost Vodovody a kanalizace a.s. 

- otevřel otázku poskytnutí finančního daru z rozpočtu města obci Moravská Nová Ves. 
- → reagoval Vítězslav Štěpánek – navrhl, aby každý člen rady města poskytl dané obci navíc i 

finanční dar ze svých soukromých prostředků ve výši 10 tis. Kč.  
→ reagoval Vít Ulrych – podpořil návrh V. Štěpánka a vznesl dotaz, na jaký účet by měl být dar 
poukázán. 
→ reagoval Jan Mazuch – doporučil využít účet zřízený městem pro účely veřejné sbírky. 
→ reagoval Jiří Rejda – vznesl podnět na zorganizování hmotné pomoci (např. sběr šatstva) 
prostřednictvím místních charitativních organizací. 
→ reagoval Martin Charvát - doporučil pomoc koordinovat přímo se starostou postižené obce a 
nejprve prověřit, jaký druh pomoci aktuálně potřebují. Za tímto účelem se spojí se starostou 
Moravské Nové Vsi. 
→ reagoval Michal Zitko - upřesnil, že v kompetenci RmP jsou dary do 20 tis. Kč., vyšší dary 
podléhají schválení zastupitelstvem města. 
→ S Radimem Jelínkem bylo upřesněno, jak budou výstupy z dnešního jednání komunikovány 
směrem k veřejnosti. 

 
V rámci diskuse přítomní členové rady města: 

1. deklarovali, že ze svých soukromých finančních prostředků poskytnou každý dar ve výši 10 tis. 
Kč na pomoc městysi Moravská Nová Ves, a to prostřednictvím zvláštního účtu zřízeného 
městem Pardubice pro účely veřejné sbírky. 

2. vyjádřili souhlas s tím, že náměstek J. Mazuch připraví zastupitelstvu města ke schválení 
návrh na poskytnutí finančního daru městysi Moravská Nová Ves ve výši 500 tis. Kč. 

 
Martin Charvát přislíbil členy RmP informovat o tom, že daný bankovní účet je zřízen a je funkční. 
 
Petr Kvaš 

- otevřel problematiku provozování sdílených elektrických koloběžek. Informoval, že společnost 
Lime Network s.r.o. má zájem na území města provozovat sdílené koloběžky za stejných 
podmínek jako společnost Bolt. Na město se obrátila s žádostí, aby na nejbližší schůzi RmP bylo 
předloženo ke schválení memorandum o porozumění tak, aby mohla zahájit provoz od začátku 
července. Jelikož se následující řádná schůze RmP koná až 20. července, požádal radu města  
o zvážení, jak se k této žádosti postavit.  

 
Proběhla krátká diskuse k této problematice, zejména k tomu, zda dodržet procesní postup a 
memorandum o porozumění schválit až na řádné schůzi RmP dne 20. července. Zmíněna byla také 
možnost svolání mimořádné schůze rady města. 
 
→ Reagoval Radim Jelínek – s ohledem na to, že znění memoranda o porozumění je připravené, 
navrhl usnesení, jehož přijetí by společnosti Lime Network s.r.o. umožnilo spustit provoz sdílených 
koloběžek v požadovaném termínu. O vzneseném návrhu bylo následně hlasováno. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6174/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s uzavřením Memoranda o porozumění při zavádění a provozování elektrických koloběžek mezi 
staturátním městem Pardubice, IČO 274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice a 
společností Lime Network s.r.o., IČO 06363849, se sídlem Antala Staška, 1859/34, Krč, 140 00 Praha 
a pověřuje náměstka Petra Kvaše činit kroky k jeho uzavření. 
 

 

Schůze byla ukončena ve 14:30 hodin 

 
 
 
 
 

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

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
………………………..………………….        
Petr  K v a š 
 
 
 
………………………………………………. 
Jan  N a d r c h a l 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 28.06.2021                         (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem 4 strany originálu zápisu. 
 
 

 


