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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis ze 106. mimořádné schůze Rady města Pardubic 

 konané dne 15.05.2018 od 8:00 hodin  

v jednání místnosti v bytě č. 4, třída Míru 90, Pardubice 

 

Přítomni: 

Martin Charvát, Helena Dvořáčková, Jiří Rozinek, Jakub Rychtecký, Ivana Dolečková, Dušan 

Salfický, Libor Slezák 

 

Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

Michal Zitko, tajemník magistrátu 

 

Omluveni: 

Vladimír Ninger, František Weisbauer 

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program 106. mimořádné schůze Rady města Pardubic byl schválen takto: (pro 7, proti 0, zdrž. 0) 

 

1. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 

P:  Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z:  Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

2. Diskuse 

 

 

II. 

Schválení usnesení ze 105. řádné schůze Rady města Pardubic dne 09.05.2018 a 

jmenování ověřovatelů ze 106. mimořádné schůze Rady města Pardubic                  

dne 15.05.2018 

 

Usnesení a zápis z předešlé 105. řádné schůze RmP byly schváleny. 
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Ověřovateli zápisu ze 106. mimořádné schůze RmP byli jmenováni                        Helena Dvořáčková                    

                                                                                                                                               Jakub Rychtecký

             

          

 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- podal komentář k předloženému materiálu. Zdůvodnil zrušení výběrového řízení v rámci 

koncese malého rozsahu - ani jedna ze dvou podaných nabídek nesplňuje zadávací podmínky. 

 

Rozprava: 

- J. Rychtecký na základě vzneseného dotazu upřesnil, které zadávací podmínky uchazeči 

nesplnili. Doplnil, že v nově vypsaném výběrovém řízení budou kritéria zadávacích podmínek 

více specifikována. 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7988/2018               (pro 7, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 

Ruší 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadání koncese malého rozsahu "Provozovatel adventních 

trhů v Pardubicích pro období 2018 - 2022" z důvodu, že po vyloučení obou účastníků pro 

nesplnění zadávacích podmínek není žádný účastník v rámci zadávání koncese malého rozsahu. 
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Diskuse 

Helena Dvořáčková 

- infomovala, že na schůzi Rady města Pardubic dne 21.05.2018 bude předložena zpráva 

týkající se jmenování členů Komise k vyhodnocení Veřejné soutěže na pozemky u Letního 

stadionu v Pardubicích.  

→ přítomní členové rady města se dohodli, že na dvě volná místa předmětné komise budou 

navrženi Jiří Rozinek a Tomáš Pelikán. 
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Schůze byla ukončena v 8:15 hodin 

 
 

 

 

 

 

……………………………………… 

Martin  C h a r v á t 

primátor města Pardubic 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

…………………………………… 

Helena  D v o ř á č k o v á 

 

 

 

 

…………………………………. 

Jakub  R y c h t e c k ý 

 

 

  

 

 
V Pardubicích dne 15.05.2018     (Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 

Celkem: 3 strany zápisu 

 

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.  

 

 


