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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 62. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 30.09.2020 od 9:15 hodin 

 prostřednictvím videokonference 

  
Přítomni: 
Martin Charvát, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, Jakub 
Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych 
 
Věra Netolická, interní audit 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí KP 
Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 
 
Omluveni:  
Ludmila Ministrová, Petr Kvaš 

 

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu nebyly navrženy žádné změny. 
 
Program 62. mimořádné schůze RmP dne 30.09.2020 byl schválen takto: 
(pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

1. Městské slavnosti Pardubice - podzimní část 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 
2. Diskuse 
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II. 
Schválení usnesení z 61. řádné schůze RmP dne 21.09.2020 a jmenování 

ověřovatelů z 62. mimořádné schůze RmP dne 30.09.2020 

 
Zápis a usnesení z 61. řádné schůze RmP byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu z 62.mimořádné schůze RmP byli jmenováni  Jan Mazuch 
             Jiří Rejda 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Městské slavnosti Pardubice - podzimní část 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- uvedl, že s ohledem na současnou epidemiologickou situaci je předkládán návrh usnesení, 
kterým se ruší podzimní část letošních městských slavností. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4360/2020               (pro 9, proti, 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Zrušení konání podzimní části XXVII. Městských slavností Pardubice 2020, které se měly uskutečnit 
ve dnech 9. - 11. 10. 2020, a to s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace a v důsledku 
opatření vydaných orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a 
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2. 
 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Odstoupení od Smlouvy o zajištění Městských slavností Pardubice 2020 uzavřené mezi statutárním 
městem Pardubice a obchodní společností Máša agency s.r.o., se sídlem Palackého 2410, Zelené 
Předměstí, 53002 Pardubice, IČO: 25288881, spočívající v kompletním zajištění 
organizace podzimní části XXVII. ročníku Městských slavností Pardubice 2020, které se měly konat 
ve dnech 9. – 11. 10. 2020, v celkové hodnotě 530 000,- Kč bez DPH. 
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III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a 
obchodní společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 
Pardubice, IČO: 25262572, spočívající v realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na základě 
přímého zadání s názvem "Zajištění technických služeb v rámci projektu Městské slavnosti 
Pardubice 2020“ v celkové hodnotě 244 259,- Kč bez DPH. 
 
IV. Rada města Pardubic 
Ruší 
Usnesení Rady města Pardubic č.  R/3844/2020  ze dne 15.6.2020 o přímém zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu "Zajištění realizace ohňostroje v rámci Městských slavností Pardubice 2020“ 
dodavateli Pyroefekty.cz - Tomáš Libich, se sídlem Křejpského 1508/29 Praha 4 Chodov, IČO: 
76387640, v celkové hodnotě 180 000,- Kč. 
 
V. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
odstoupení od Smlouvy o zajištění doprovodného programu v rámci Městských slavností Pardubice 
2020 uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a spolkem Acaballado z. s.,  IČ 22611657, se 
sídlem Kopečná 11, 602 00 Brno, spočívající v realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na základě 
přímého zadání s názvem "Zajištění doprovodného tematického programu v rámci Městských 
slavností Pardubice 2020“ v celkové hodnotě 125 000,- Kč.   
 
VI. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
vrácení poskytnutých finančních prostředků partnerům Městských slavností Pardubice 2020, a to v 
poměrné výši, ve které jim v důsledku zrušení konání Městských slavností Pardubice 2020 dle bodu 
I. tohoto usnesení nebude ze strany statutárního města Pardubice poskytnuto reklamní plnění v 
souladu s uzavřenými smlouvami o reklamě. 
 

2 
Diskuse 

 
V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné diskusní příspěvky. 
 

 

Schůze byla ukončena v 10:10 hodin
 

 
 
 
……………………………………… 
      Martin  C h a r v á t 
 primátor města Pardubic  
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Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………………………                                ……………………………………….. 
       Jan  M a z u c h                                                                                     Jiří  R e j d a 
    
 
 
  
V Pardubicích dne 30.09.2020                                                      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem: 4 strany zápisu 
Přílohou zápisu je jmenovitý přehled hlasování k jednotlivým návrhům usnesení.  
Originál zápisu je možné občanům města Pardubic poskytnout na organizačním odd. MmP, 
Pernštýnské nám. 1. 
 
 


