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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis ze 41. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 18.03.2020 od 9:00 hodin 

v historickém sále radnice 

 

Martin Charvát, Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Ludmila Ministrová, Jan Nadrchal, 

Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, Jakub Rychtecký, Vít Ulrych, Vítězslav Štěpánek 

 

Michal Zitko, tajemník magistrátu 

Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

Věra Netolická, interní auditor 

 

 

  

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program 41. mimořádné schůze RmP byl schválen v původním znění takto: 

(pro 11, proti 0, zdrž.0) 

 

1. Opatření související se šířením koronaviru 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 

2. Diskuse 

  

V den jednání členové RmP obdrželi tento materiál: 

- zprávu k bodu č. 1 „Opatření související se šířením koronaviru“ 
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II. 

Schválení usnesení z 39. řádné schůze RmP dne 09.03.2020                                             

a ze 40. mimořádné schůze RmP dne 12.03.2020,                                                               

jmenování ověřovatelů ze 41. mimořádné schůze RmP dne 18.03.2020 

 

Usnesení a zápis ze 39. řádné a 40. mimořádné schůze RmP byly schváleny. 

 

Ověřovateli zápisu ze 41. mimořádné schůze RmP byli jmenováni               Jakub Rychtecký

          Jan Mazuch 

 
 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Opatření související se šířením koronaviru 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- podrobně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že Vláda ČR svým nařízením umožnila 

otevření vzdělávacích zařízení pro děti ve věku 3 – 10 let, jejichž zákonní zástupci zajišťují 

klíčovou infrastrukturu. V našem městě byla vybrána tato školská zařízení:  

ZŠ npor. Eliáše, MŠ Odborářů a MŠ Gebauerova. Při výběru zařízení hrály roli dostatečně 

velké vnitřní i venkovní prostory, dobrá dopravní dostupnost a blízkost MŠ k ZŠ.  

- dále popsal, za jakých podmínek budou zařízení fungovat.  Provoz bude zajištěn od 7 do 17 

hodin. Děti budou rozděleny do skupin max. po 10. Při vstupu budou procházet kontrolou 

měřením teploty. Pro děti bude zajištěno stravování (ZŠ – oběd, MŠ – přesnídávka, oběd, 

svačina) tak, aby se hromadně nepotkávaly. V každém zařízení bude vyčleněna místnost pro 

případnou karanténu dítěte. Péče bude zajištěna pedagogickými pracovníky a provozními 

zaměstnanci, zejména kmenovými, případně i cizími. Péči o děti nebudou vykonávat 

pracovníci ve věku nad 60 let. Předběžný zájem je 71 dětí v MŠ a 48 dětí v ZŠ. 

- uvedl, že nad rámec nařízení vlády je navrženo využití i pro potřeby zaměstnanců Dopravního 

podniku města Pardubic, Sociálních služeb města Pardubic, poskytovatelů sociálních služeb 

na území města a zaměstnanců magistrátu a úřadů městských obvodů. 

- upřesnil, že vydání příslušného krizového opatření je v kompetenci hejtmana Pk, aniž by bylo 

třeba svolání Bezpečnostní rady Pk. Účinné bude od čtvrtka 19.03.2020, plná naplněnost se 

předpokládá od pondělí 23.03.2020. 

 

 

Rozprava: 

- J. Rychtecký na základě vzneseného dotazu upřesnil, jakým způsobem budou pedagogičtí a 

nepedagogičtí pracovníci odměňováni.  S pedagogickými pracovníky bude uzavírána dohoda 

o provedení práce. Kmenoví provozní zaměstnanci budou pracovat v běžném režimu. S cizími 

provozními zaměstnanci bude uzavírána dohoda o provedení práce. Tento postup byl 

konzultován s kompetentními pracovníky OŠKS a personálního odd. MmP. 

- V. Ulrych vznesl dotaz, pro které zaměstnance bude přesně  zařízení určeno. 
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→ J. Rychtecký upřesnil, že se jedná o zaměstnance Pardubické krajské nemocnice, 

Zdravotnické záchranné služby Pk, Hasičského záchranného sboru Pk, Krajského ředitelství 

PČR, Městské policie Pardubice, Dopravního podniku města Pardubic, Sociálních služeb města 

Pardubic, Magistrátu města Pardubic a úřadů městských obvodů. Co se týče případných 

podnětů na doplnění dalších zařízení - doporučil obrátit se na hejtmana Pk, v jehož je to 

kompetenci. 

- J. Mazuch upozornil, že v předložené zprávě nejsou uvedeni zaměstnanci města. Na základě 

této připomínky předkladatel upravil návrh č. 001 a 002 (viz přijatá usnesení č. R/3214/2020 

a R/3215/2020). 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/3214/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Určuje 

příspěvkovou organizaci Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344,  jako školu, která 

bude vykonávat nezbytnou péči o děti v základním vzdělávání ve věku od 6 do 10 let, jejichž 

zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních 

služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo 

nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou 

tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. 

II. Rada města Pardubic 

Souhlasí 

s provozem tohoto vzdělávacího zařízení také pro potřeby klíčových zaměstnanců Dopravního 

podniku města Pardubic. a. s., Sociálních služeb města Pardubic, poskytovatelů sociálních služeb na 

území města a zaměstnanců města z důvodu zajištění potřebných veřejných služeb. 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/3215/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Určuje 

příspěvkové organizace  Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Odborářů 345, a Mateřská škola 

Kytička Pardubice, Gebauerova 1691, jako školy, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve 

věku 3 - 6 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, 

poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil 

anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a 

to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. 

II. Rada města Pardubic 

Souhlasí 

s provozem těchto vzdělávacích zařízení také pro potřeby klíčových zaměstnanců Dopravního 

podniku města Pardubic, a. s., Sociálních služeb města Pardubic a poskytovatelů sociálních 

služebna území města a zaměstnanců města z důvodu zajištění potřebných veřejných služeb. 
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Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/3216/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Ukládá 

informovat o určených vzdělávacích zařízeních podle usnesení Vlády České republiky ze dne 15. 

března 2020  č. 219 o přijetí krizového opatření hejtmana Pardubického kraje a požádat jej o 

vydání příslušného nařízení. 

Z: Ing. Martin Charvát 

T: 19. 3. 2020 
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Diskuse 

Martin Charvát 

- upozornil na aktuální problém s bezdomovci, kteří se nechovají dle omezujících vládních 

nařízení, zdržují se na veřejných prostranstvích a ohrožují tím ostatní obyvatele. Informoval, 

že problém řeší se Svazem měst a obcí ČR, který podal v této věci podnět na Ústřední krizový 

štáb. Jako řešení vidí pověření Policie ČR ve spolupráci s Armádou ČR, které by převzaly 

dohled a péči nad touto sociální skupinou. 

- otevřel otázku přítomnosti veřejnosti na nadcházejícím zasedání ZmP. Vládní nařízení ani MV 

ČR nedává v této věci jednoznačný výklad, na MV ČR bude ještě v této věci apelováno. 

Požádal o vyjádření také předsedy zastupitelských klubů, odpověděl však pouze jeden. 

Navázal R. Jelínek, který popsal opatření, ke kterým bychom přistoupili v případě, že by 

veřejnost nebyla vyloučena. 

M. Zitko doplnil, že situace se mění každý den a může se ještě do čtvrtka příštího týdne 

změnit. 

 

 

Michal Zitko 

- s ohledem na aktuální vývoj v šíření koronaviru a zpřísňující se vládní nařízení doporučil 

zavést vstup do budov magistrátu pouze s ochranou nosu a úst.  

→ členové RmP tento návrh podpořili (viz přijaté usnesení č. R/3217/2020).  

 

 

Vít Ulrych 

- vznesl podnět, zda by nebylo možné přesunout úřední hodiny v jednom ze dvou úředních 

dnů na odpolední čas, tak abychom vyšli vstříc pracujícím občanům. 

 

 

Jakub Rychtecký  

- nabídl DPMP a.s. 100 ks roušek pro potřeby řidičů MHD. 

→ ředitel DpmP a.s. T. Pelikán toto uvítal. 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/3217/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 

se zavedením povinnosti pro klienty a návštěvníky MmP, ÚMO a MpP vstupovat do prostor těchto 

institucí výhradně s rouškou, respirátorem či podobnou ochranou zakrývající ústa a nos. 

T: okamžitě 

Z: M. Zitko, tajemník MmP 

 

 

Schůze byla ukončena v 9:50 hodin 

 
 

 

 

 

 

……………………………………… 

    Martin  C h a r v á t 

primátor města Pardubic 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

………………………………………                                ……………………………………….. 

     Jakub Rychtecký                                                                                     Jan Mazuch 

    

  

 
V Pardubicích dne 19.03.2020                                                 (Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 

Celkem: 5 stran zápisu 

Přílohou zápisu je jmenovitý přehled hlasování k jednotlivým návrhům usnesení.  

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. 

 


