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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 95. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 11.08.2021 od 10:30 hodin  

prostřednictvím videokonference 

Přítomni: 
Petr Kvaš, Jakub Rychtecký, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, Vítězslav Štěpánek, Vladimír Martinec, Ludmila 
Ministrová, Vít Ulrych 
 
Věra Netolická, interní audit 
 
Omluveni: Martin Charvát, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Michal Zitko, Radim Jelínek 
 
 

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program 95. mimořádné schůze RmP dne 11.08.2021 byl schválen takto: (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
1. Souhlas s podnájmem – Hvězda Pardubice, z.s. (koncert skupiny KABÁT) 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 
2. Diskuse 

 
 

II. 
Schválení usnesení z 94. mimořádné schůze RmP dne 06.08.2021 a jmenování 

ověřovatelů z 95. mimořádné schůze RmP dne 11.08.2021 

Zápis a usnesení z 94. mimořádné schůze dne 06.08.2021 byly schváleny. 

Ověřovateli zápisu z 95. mimořádné schůze RmP byli jmenováni Jakub Rychtecký 
                        Vítězslav Štěpánek 
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III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Souhlas s podnájmem – Hvězda Pardubice, z.s. (koncert skupiny KABÁT) 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- Zdůvodnil potřebný souhlas RmP v souladu s nájemní smlouvou. 

 
Rozprava: 

- J. Rejda: za MO V uvedl, že důrazně informoval organizátora koncertu, aby zveřejnil, že pro 
parkování na tuto akci jsou určena Masarykova kasárna. V souvislosti s tím požádal o 
spolupráci MpP, případně PČR → zajistí J. Rychtecký. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6280/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

1. záměr  udělení souhlasu pronajímatele nájemci Hvězda Pardubice z.s., IČ 266 50 193, se sídlem 
Čs. armády 2515, 530 02 Pardubice s podnájmem předmětu nájmu – části pozemků označených 
jako pozemkové parcely č. 2288, č. 2290/1, č. 2290/28 a č. 2290/29, v k.ú. a obci Pardubice, části 
obce Zelené Předměstí, dle zákresu, který je přílohou usnesení, pro společnost Pink Panther 
Agency, s.r.o., IČ 271 26 285, v období od 27.8.2021 do 29.8.2021, za účelem konání koncertu 
skupiny „KABÁT“ a s tím souvisejících přípravných  a následně úklidových prací a to za podmínek, 
že nájemce zajistí oplocení vymezeného území, dodržení hygienických, požárních a bezpečnostních 
předpisů a dále, že zajistí úklid předmětných prostor a případné opravy, dojde-li v souvislosti s 
konáním koncertu k poškození nebo zničení předmětu nájmu.  
2. udělení tohoto souhlasu, neobdrží-li město po dobu zveřejnění záměru tento souhlas udělit 
žádné vyjádření. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic  
1. zveřejnit záměr udělení souhlasu podle bodu I., 
2. udělit tento souhlas, neobdrží-li město po dobu zveřejnění záměru tento souhlas udělit žádné 
vyjádření. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 26.8.2021 
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Diskuse 

J. Rejda: otevřel problematiku nedostatečné péče o zeleň a okolí atletického areálu na Dukle → 
reagoval J. Rychtecký, který uvedl, že v současné chvíli OŠKS mapuje kvalitu péče o sportoviště pro 
veřejnost, kam patří i Dukla Sportovní. Uvažuje se o zpřísnění podmínek pro provozovatele veřejných 
sportovišť. Nastínil otázku nájemní smlouvy a povinností z ní vyplývajících. Nadnesl úvahu o možnosti 
údržby zeleně v areálu Dukly sportovní v režimu dostihového závodiště → zajišťují SmP a.s. 
P. Kvaš: informoval o jednání mezi SmP a.s. a Dostihovým spolkem, kdy je definován jednoznačný 
pasport pro údržbu zeleně. 
 

 

Schůze byla ukončena ve 10:50 hodin 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
Petr Kvaš 
první náměstek primátora 
města 

Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Jakub  R y c h t e c k ý  
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Vítězslav  Š t ě p á n e k       
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 11.08.2021      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (3 stránky) 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.  
        


