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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

 

Zápis ze 102. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 28.03.2018 od 9:00 hodin 

v bytě č. 3, třída Míru č.p. 90, Pardubice 

Přítomni: 

Martin Charvát, Helena Dvořáčková, Jiří Rozinek, Jakub Rychtecký, Dušan Salfický,  

Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

 

Omluveni: 

Ivana Dolečková, František Weisbauer, Vladimír Ninger, Libor Slezák, Michal Zitko 

 

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program 102. mimořádná schůze Rady města Pardubic byl schválen takto:  (pro 5) 

 

1. Záležitosti příspěvkové organizace 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

2. Veřejné zakázky ITI 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Z: Hoffman Filip, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Janovský Miroslav, odbor rozvoje a strategie 

3. Diskuse 

 

II. 

Jmenování ověřovatelů ze 102. mimořádné schůze RmP dne 28.03.2018 

Ověřovateli zápisu ze 102. mimořádné schůze RmP byli jmenováni           Jiří Rozinek 

          Helena Dvořáčková 
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III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Záležitosti příspěvkové organizace 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- podrobně okomentoval předložený materiál 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7683/2018               (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 

Pověřuje 

Martinu Sladkovskou, narozenou xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, řízením 

příspěvkové organizace Mateřská škola Doubek Pardubice – Svítkov a Lány na Důlku s účinností 

ode dne 01.04.2018 do doby jmenování nového ředitele/nové ředitelky organizace. 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/7684/2018               (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 

Určuje 

plat Martině Sladkovské, pověřené řízením příspěvkové organizace Mateřská škola Doubek 

Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku s účinností od 01.04.2018 ve výši dle návrhu platového výměru. 
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Veřejné zakázky ITI 

Zpravodaj: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

-         okomentoval předložený materiál, uvedl, že původní rozsah výdajů na publicitu zajišťovanou 

prostřednictvím polepu na vozidlech MHD v obou  jádrových městech v aglomeraci (Hradec 

Králové a Pardubice) se nemění, je však nutné schválit časování do dvou etap.  

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7685/2018               (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 

Mění 

Usnesení Rady města Pardubic č. R/7266/2018, bod I., z 12. 2. 2018, na základě kterého došlo k 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Reklama ITI na vozidlech MHD v Pardubicích“ s celkovou 



  3 

cenou ve výši 170.000,- bez DPH dodavateli Dopravní podnik města Pardubic, a.s., se sídlem 

Teplého 2141, Pardubice 530 02, IČO: 63217066 takto: 

zkracuje se doba plnění, a to do 31. 3. 2018 (místo původního termínu – do 31. 12. 2018), přičemž 

celková cena za období do 31. 3. 2018 činí 42.500 Kč bez DPH 

 

II. Rada města Pardubic 

Mění 

Usnesení Rady města Pardubic č. R/7266/2018, bod II., z 12. 2. 2018, na základě kterého došlo k 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Reklama ITI na vozidlech MHD v Hradci Králové“ v celkové 

ceně ve výši 170.000,- bez DPH, dodavateli Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., se sídlem 

Pouchovská 153/52, Hradec Králové 500 03, IČO: 25267213 takto: 

zkracuje se doba plnění, a to do 31. 3. 2018 (místo původního termínu – do 31. 10. 2018), přičemž 

celková cena za období do 31. 3. 2018 činí 51.000 Kč bez DPH 

 

III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

a na základě čl. 14 odst. 4 - přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle směrnice zadavatele 

Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Reklama ITI na 

vozidlech MHD v Pardubicích“ dodavateli Dopravní podnik města Pardubic, a.s., se sídlem Teplého 

2141, Pardubice 530 02, IČO: 63217066, s celkovou cenou ve výši 127.500,- bez DPH, s termínem 

plnění 1. 4. – 31. 12. 2018. Věcné vymezení předmětu plnění a související podmínky jsou popsány v 

důvodové zprávě. 

IV. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

a na základě čl. 14 odst. 4 - přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle směrnice zadavatele 

Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Reklama ITI na 

vozidlech MHD v Hradci Králové“ dodavateli Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., se sídlem 

Pouchovská 153/52, Hradec Králové 500 03, IČO: 25267213, s celkovou cenou ve výši 119.000,- bez 

DPH, s termínem plnění 1. 4. – 31. 10. 2018. Věcné vymezení předmětu plnění a související 

podmínky jsou popsány v důvodové zprávě. 
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Diskuse 

Ze strany přítomných členů rady města nebyly v rámci tohoto bodu vzneseny žádná diskusní 

příspěvky. 

 

  

Schůze byla ukončena v 9:15 hodin 
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……………………………………… 

Martin  C h a r v á t 

primátor města Pardubic 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

…………………………………… 

Jiří  R o z i n e k 

 

 

 

 

…………………………………. 

Helena  D v o ř á č k o v á 

 

 

 

 
Pardubice dne 28.03.2018     (Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 

Celkem: 4 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.  

 


