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 Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

 Kancelář primátora 

 

 

 
 

Zápis 
 

z 25. mimořádné schůze Rady města Pardubic, 
která se konala dne 13.08.2015 od 11:00 hodin 

v zasedací místnosti rady 
 
 
Přítomni: 
Martin Charvát, Jan Řehounek, Jakub Rychtecký, Helena Dvořáčková, Jiří Rozinek, Libor Slezák,  
František Weisbauer 
 
Leoš Martínek, interní audit 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
 
Omluveni: 
Vítězslav Novohradský, Vladimír Ninger, Dušan Salfický, Jaroslav Menšík 
 
 

 
I. 

Schválení programu schůze 
 
Program 25. mimořádné schůze rady města byl schválen takto:     (pro 7) 
 
 
1. Přijetí dotace v rámci OPŽP na projekt Šetrné AQUACENTRUM Pardubice 
P: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie  
Z: Petra Harišová, odbor rozvoje a strategie  
  
2. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných                  
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
Z: Karolína Vopršalová, odbor rozvoje a strategie  
    Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie  
    Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
  
3. Zahraniční služební cesta Waregem (Belgie) 
P: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora  
Z: Hana Svobodová, kancelář primátora  
  
4. Diskuse 
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II. 
Schválení usnesení z 24. mimořádné schůze RmP a 

jmenování ověřovatelů z 25. mimořádné schůze Rady města Pardubic 
 
Usnesení z předešlé 24. mimořádné schůze RmP byla  s c h v á l e n a. 
 
Ověřovateli zápisu z 25. mimořádné schůze RmP byli jmenováni:  Helena Dvořáčková 
          František Weisbauer 
 
  

 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 
 

1. 
Přijetí dotace v rámci OPŽP na projekt Šetrné AQUACENTRUM Pardubice  

 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora  

- Stručně okomentoval předloženou zprávu. 
 
 
Přijaté usnesení č. 1228/2015       (pro 7) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přijetí dotace na akci CZ.1.02/3.1.00/13.21170 "Šetrné AQUACENTRUM Pardubice" na základě 
Rozhodnutím o poskytnutí dotace MŽP č. 115D222004949 (č. EIS 14198583) do výše max. 6 760 337 
Kč (80 % ERDF) za podmínek uvedených v příloze č. 1 - Podmínky poskytnutí dotace a příloze č. 2 - 
Technická a finanční příloha, které jsou přílohou tohoto usnesení. 
 

 

2. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora  

- Okomentoval jednotlivé návrhy na usnesení a zdůraznil, že schválením návrhu na usnesení č. 1 je 
zapotřebí navýšení rozpočtu, které se uvádí v návrhu na usnesení č. 2. 

- L. Slezák požádal o doplnění znění textu v řádku „Vliv na rozpočet“ – „Po schválení návrhu usnesení 
číslo 2 - kryto rozpočtem města - kap. 711/OMI - čerpání ve výši 2.750.657,34 Kč vč. DPH“ 
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Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 1229/2015       (pro 7) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, v rámci veřejné zakázky "Dětské hřiště a zahrada - MŠ Zvoneček, ul. Sluneční 284, 
Pardubice" zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, že nejvhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení 
nabídek hodnotící komisí, je nabídka uchazeče Gardenline s.r.o., Litoměřice, IČ: 27263827, s 
nabídkovou cenou ve výši 2.273.270,53 Kč bez DPH, druhý v pořadí se umístil uchazeč INSTAV 
Hlinsko a.s., Hlinsko, IČ: 25284959, s nabídkovou cenou ve výši 3.415.676,61 Kč bez DPH, třetí v 
pořadí se umístil uchazeč GREEN PROJECT s.r.o., Průhonice, IČ: 27195783, s nabídkovou cenou ve 
výši 3.632.260,80 Kč bez DPH. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 1230/2015       (pro 7) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300 tis. z položky "Stavební 
úpravy ulice Rožkova" na položku "Dětské hřiště a zahrada - MŠ Zvoneček - vlastní zdroje" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
 

 

3. 
Zahraniční služební cesta Waregem (Belgie)  

 
Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

- Stručně okomentoval předloženou zprávu. 
- F. Weisbauer zažádal o doplnění textu v důvodové zprávě a to: „Náklady na zaměstnance MMP a 

zastupitele města Pardubice  …….. „ 
 
 
Přijaté usnesení č. 1231/2015       (pro 7) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zahraniční služební cestu zastupitelky města Pardubic, Ludmily Ministrové, do belgického 
partnerského města Waregem ve dnech 29. 8. - 2. 9. 2015. 
Zahraniční služební cesty se bude účastnit také: Tomáš Cabrnoch z úseku vnějších vztahů, kanceláře 
primátora. 
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4. 
Diskuse  

 
Libor Slezák 

- Požádal o podání informace ohledně možného nákupu budovy ČSOB Pojišťovny.  
reagoval M. Charvát – upřesnil, že dokument „Strategické rozhodování v oblasti sídla ČSOB 
Pojišťovny, a.s., člena holdingu byl předložen na ZmP dne 29.06.2015. Další kroky o možném 
nákupu této budovy budou upřesněny na ZmP dne 24.09.2015. 

 
 

 

Schůze byla ukončena v 11:15 hodin 
 

 
 
Jména jsou uváděna bez titulů 

Pardubice 13.08.2015    

Zpracovala: Petra Poulová (Organizační oddělení MmP) 

Počet stran zápisu 4. 

Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na webových 

stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na organizačním odd. MmP, 

Pernštýnské nám. 1. 

 

 

Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
…………………………………………….         
Helena   D V O Ř Á Č K O V Á 
 
 
 
 
 
…………………………………………… 
František   W E I S B A U E R  
 
 
 
 
 
 
         ………………………………………… 
                                                                                                         Martin  C H A R V Á T 
            primátor města Pardubic  


