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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Pozvánka na 3. řádnou schůzi Rady města Pardubic,  

která se koná dne 23.11.2022 od 10:00 hodin 

v zasedací místnosti rady 

 

Jména jsou uváděna bez titulů.

 

Návrh pořadí projednávaných materiálů: 

1. Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o financování projektu Inteligentní parkovací systém v 

Pardubicích 

P: Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

Z: Harišová Petra, (odbor rozvoje a strategie) 

Kubíková Barbora (odbor rozvoje a strategie) 

2. Směrnice – Zásady užívání Společenského sálu 

P: Turek Jiří (vedoucí kanceláře tajemníka) 

Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

Z: Turek Jiří (vedoucí kanceláře tajemníka) 

Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

3. Projektový záměr a identifikační listina projektu - Návrh centralizace správy ICT města, vč. 

dopravních informačních systémů 

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Chvojka Jan (odbor rozvoje a strategie) 

4. Revokace usnesení - pozemky 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Macela Miroslav (odbor majetku a investic) 

Vodrážková Soňa (odbor majetku a investic) 

5. Záležitosti komisí RmP  

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

Jirsa Tomáš (kancelář primátora) 

6. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Vopršalová Karolína (odbor rozvoje a strategie) 

Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 
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7. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Pešková Alena (kancelář primátora) 

Pavlová Lucie (kancelář primátora) 

8. XI.a změna rozpočtu města Pardubic na rok 2022 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

Z: Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický) 

Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru) 

9. Odměna řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic  

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

Z: Bartošová Iva (vedoucí odboru sociálních věcí) 

Burdová Martina (odbor sociálních věcí) 

10. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí 

v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OIT 

P: Živný René (náměstek primátora) 

Z: Malá Zdeňka (vedoucí odboru informačních technologií) 

Czagan Jan (odbor informačních technologií) 

11. Dodatek ke smlouvě o poskytování technické podpory - VITA 

P: Živný René (náměstek primátora) 

Z: Malá Zdeňka (vedoucí odboru informačních technologií) 

Czagan Jan (odbor informačních technologií) 

12. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu - OIT 

P: Živný René (náměstek primátora) 

Z: Bakrlík David (odbor informačních technologií) 

Malá Zdeňka (vedoucí odboru informačních technologií) 

13. Platba za sběr bioodpadu v roce 2023 

P: Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

Z: Míča Miroslav (vedoucí odboru životního prostředí) 

Slach Roman (odbor životního prostředí) 

14. Pracovní skupina Programu regenerace městské památkové rezervace Pardubice 

P: Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

Z: Jiráková Nikola (odbor rozvoje a strategie) 

Chvojka Jan (odbor rozvoje a strategie) 

15. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu - OMI 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Dvořáček Jan (odbor majetku a investic) 

Škoda Petr (vedoucí odboru majetku a investic) 

16. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí 

v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 
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Z: Škoda Petr (vedoucí odboru majetku a investic) 

Dvořáček Jan (odbor majetku a investic) 

17. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu - Cyklostezka u MŠ Brožíkova PD - OD 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Zubák Jiří (vedoucí odboru dopravy) 

Martincová Jana (odbor dopravy) 

18. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města  

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Srbová Ivana (odbor majetku a investic) 

Valášková Kristina (odbor majetku a investic) 

19. Startovací bydlení pro mladé 2022 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

Z: Srbová Ivana (odbor majetku a investic) 

Valášková Kristina (odbor majetku a investic) 

20. Rušení části usnesení - byty (zvyšování nájemného) 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Srbová Ivana (odbor majetku a investic) 

Valášková Kristina (odbor majetku a investic) 

21. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytování služeb se společností Služby města Pardubic a.s. 

P: Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

Z: Kyncl Jiří (kancelář primátora) 

22. Financování Programů podpory z rozpočtu města Pardubic na roky 2023 a 2024 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

Z: Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický) 

Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru) 

23. Diskuse 

 

 
Upozorňujeme, že přiložené materiály mohou obsahovat osobní údaje, proto je nutné s nimi nakládat 

dle příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 

Zpracovala: Pešková Alena (organizační oddělení MmP)  

 

Jan Nadrchal, v.r.  

primátor města 


