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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis z 92. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 30.06.2021 od 16:00 hodin  

formou videokonference 

 
 
Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Vladimír Martinec, Jan Nadrchal, Tomáš Pelikán, Jiří 

Rejda, Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek 

 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 

Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

Věra Netolická, interní audit 

 

 

 

Omluven: 
Ludmila Ministrová, Vít Ulrych 

 
 

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu nebyly navrženy žádné změny. 

 

Program 92. mimořádné schůze RmP dne 30.06.2021 byl schválen takto: 

(pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
1. VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření - dodatek 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

2. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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3. Burza filantropie 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ožďanová Marcela, odbor sociálních věcí 

4. Souhlas zřizovatele Sociálním službám města Pardubic s podáním žádosti o dotaci z "REACT -EU" 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

5. Diskuse 
 

 

 

II. 
Schválení usnesení z 90. mimořádné schůze RmP dne 24.06.2021 a 91. mimořádné 
schůze RmP dne 25.06.2021 a jmenování ověřovatelů z 92. mimořádné schůze RmP 

dne 30.06.2021 

 

Zápis a usnesení z 90. a 91. mimořádné schůze RmP byly schváleny. 

 

Ověřovateli zápisu z 92. mimořádné schůze RmP byli jmenováni: Jakub Rychtecký 
Vladimír Martinec 

  

 

 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření - dodatek 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 

 

 

Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6175/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 253. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,1 
tis. z položky "Transfer z rozpočtu MO III - Studánka - finanční vypořádání s MO za rok 2020" na 
běžné výdaje položky "Audit, ekonomické poradenství" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 253. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,1 
tis. z položky "Transfer z rozpočtu MO VI - Svítkov - finanční vypořádání s MO za rok 2020" na 
běžné výdaje položky "Audit, ekonomické poradenství" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 253. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,1 
tis. z položky "Transfer z rozpočtu MO VII - Rosice - finanční vypořádání s MO za rok 2020" na 
běžné výdaje položky "Audit, ekonomické poradenství" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6176/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 254. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
500,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje položky 
"Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6177/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 255. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
36,0 tis. z běžných výdajů položky "BD Brožíkova 430-432 - výměna ležatých rozvodů vody" na 
běžné výdaje položky "BD Ohrazenická 161-162 - oprava společných prostor" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/6178/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 256. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
20,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Okrajová (směr město)" na 
kapitálové výdaje položky "I/37 Pardubice - MÚK Palackého - bezpečné místo pro přecházení" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 

2 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6179/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu "Studie využití stávajícího objektu „Bobr“ v parku na sídlišti Dukla 
v Pardubicích pro městský útulek", na základě doporučení hodnotící komise, dodavateli Sinc s.r.o., 
Pardubice, IČO: 08803439, s nabídkovou cenou ve výši 185.130,-- Kč včetně DPH. 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6180/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu "MŠ Teplého čp. 2100, Pardubice – návrh stavby", na základě 
doporučení hodnotící komise, dodavateli XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, IČO: 74614631, s 
nabídkovou cenou ve výši 170.000,-- Kč (není plátce DPH). 
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Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6181/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu "MŠ Gorkého čp. 1981, Pardubice – návrh stavby", na základě 
doporučení hodnotící komise, dodavateli XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, IČO: 74614631, s 
nabídkovou cenou ve výši 170.000,-- Kč (není plátce DPH). 
 

3 
Burza filantropie 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6182/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace ve výši 12 000,- Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti 
subjektu TyfloCentrum, o.p.s., se sídlem Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961, 530 02, IČO 
25997343, na realizaci projektu "Výukový notebook pro lidi se zrakovým postižením". 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 12 000,- Kč z Programu 
podpory v sociální a zdravotní oblasti se subjektem TyfloCentrum, o.p.s., se sídlem Pardubice, 
nábřeží Závodu míru 1961, 530 02, IČO 25997343, na realizaci projektu "Výukový notebook pro lidi 
se zrakovým postižením". 
Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.08.2021 
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Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6183/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace ve výši 8 000,- Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti 
subjektu Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s., se sídlem Pardubice, Bělehradská 389, 530 09, 
IČO 26600285, na realizaci projektu „Sportovní kočárek - vozík za kolo pro děti s handicapem“. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 8 000,- Kč z Programu 
podpory v sociální a zdravotní oblasti se subjektem Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s., se 
sídlem Pardubice, Bělehradská 389, 530 09, IČO 26600285, na realizaci projektu „Sportovní kočárek 
- vozík za kolo pro děti s 
handicapem“.                                                                                                                         
Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.08.2021 
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6184/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000,- Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti 
subjektu Oblastní charita Pardubice, se sídlem Pardubice, V Ráji 732, 530 02, IČO 46492160, na 
realizaci projektu „Pomoc seniorům na Pardubicku a Holicku - spolu to s kyslíkovými koncentrátory 
zvládneme“. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000,- Kč z Programu 
podpory v sociální a zdravotní oblasti se subjektem Oblastní charita Pardubice, se sídlem 
Pardubice, V Ráji 732, 530 02, IČO 46492160, na realizaci projektu „Pomoc seniorům na Pardubicku 
a Holicku - spolu to s kyslíkovými koncentrátory 
zvládneme“.                                                                                                                  
Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.08.2021 
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Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/6185/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000,- Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti 
subjektu Bethany-dům pomoci, z.ú., se sídlem Pardubice, třída Míru 2670, 530 02, IČO 04675126, 
na realizaci projektu „Jsem pečující, ale mám ještě dost sil?“. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000,- Kč z Programu 
podpory v sociální a zdravotní oblasti se subjektem Bethany-dům pomoci, z.ú., se sídlem 
Pardubice, třída Míru 2670, 530 02, IČO 04675126, na realizaci projektu „Jsem pečující, ale mám 
ještě dost sil?“ 

Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.08.2021 
 

4 
Souhlas zřizovatele Sociálním službám města Pardubic s podáním žádosti o dotaci z 

"REACT -EU" 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- podrobněji okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o dotační titul na obnovu 

vozového parku příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic a.s. (žadatel dotace) pro 

potřeby pečovatelské služby a denního stacionáře. Podmínkou je, aby se jednalo o čisté 

elektromobily, nikoliv hybridní vozy, úspěšnost bude záviset na rychlosti podání žádosti. Celkový 

podíl dotace z EU a státního rozpočtu bude činit 90%. Dále doplnil návrh usnesení č. 003. 

 
 
Rozprava: 

- P. Kvaš deklaroval, že návrh podporuje, neboť vzhledem k vysokému podílu dotace, je výhodný. 

Zároveň však předkladatele požádal o úpravu doplněného návrhu (č. 003) tak, aby bylo 

zaručeno, že při vyšší míře spolufinancování ze strany Sociálních služeb města Pardubic, bude 

radě města umožněno o nákupu vozů znovu jednat. → předkladatelem bylo akceptována (viz 
přijaté usnesení č. R/6188/2021). 

 
V. Štěpánek vznesl dotaz, jakým způsobem se dospělo k celkovým odhadovaným nákladům - 

14 mil. Kč. 

→ reagoval J. Rychtecký – vysvětlil, že ředitel organizace a jeho technický náměstek provedl široký 
průzkum trhu. Cena zahrnuje pořízení 14 vozů, z nichž 2 jsou větší pro potřeby denního stacionáře, 
zbývající jsou menší pro potřeby pečovatelské služby. Zdůraznil, že se bude jednat o ekologickou 
dopravu, šetrnou k dopravní zátěži ve městě, vzhledem k výjezdovým vzdálenostem bezpečnou i 
z pohledu dobíjení. Co se týče rámce daného dotacemi došlo k navýšení limitů cen u obou typů vozů. 
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T. Pelikán se podělil o zkušenosti DpmP a.s. s provozem elektromobilů. Poukázal na to, že bude 

náročnější zřídit potřebný počet dobíjecích stanic, dále upozornil, že dojezdová vzdálenost baterií 

bývá nižší než se uvádí. 

 
P. Kvaš souhlasil s podáním žádosti o dotaci, požádal však, aby členové RmP byli informováni, 

případně se k nákupu vrátili, až bude známa jeho konečná cena. 

→ reagoval J. Rychtecký - nabídl, že k jednání přizve ředitele SsmP a.s., jeho technického náměstka a 
ředitele RRA Pk k zodpovězení případných dotazů členů RmP.  
 
V. Štěpánek vznesl dotaz, kolik budou stát potřebné úpravy elektrických rozvodů pro dobíjecí stanice. 

→ reagoval J. Rychtecký – upřesnil, že příspěvková organizace toto bude řešit v rámci běžných 
nákladů spojených s údržbou majetku, nebudou z toho plynout žádné požadavky na rozpočet města. 
 
T. Pelikán požádal o prověření, zda případné nepřidělení dotace bude pro veřejného zadavatele 

důvodem k zákonnému zrušení výběrového řízení. → prověří J. Rychtecký. 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6186/2021               (pro 8, proti, 0, zdrž. 1) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Souhlasí 
se záměrem realizace projektu příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic spočívající v 
obnově vozového parku prostřednictvím nákupu elektromobilů pro potřeby pečovatelské služby a 
denního stacionáře Slunečnice za podmínek získání dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu, specifického cíle 6.1 „REACT-EU“ na oblast sociální infrastruktury – výzva č. 
101 “Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností” na předkládaný projekt Nákup 
nových elektrických vozidel pro Sociální služby města Pardubic. 
II. Rada města Pardubic 

Souhlasí 
se záměrem Sociálních služeb města Pardubic ucházet se o dotaci ve výši 12 749 148 Kč (EFRR 12 
040 862 Kč + SR 708 286 Kč) z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 
6.1 „REACT-EU“ na oblast sociální infrastruktury – výzva č. 101 “Sociální infrastruktura se zvýšenou 
energetickou účinností” na projekt Nákup nových elektrických vozidel pro Sociální služby města 
Pardubic. Celkové způsobilé náklady projektu jsou odhadnuty na částku 14 165 720 Kč, kdy min. 
míra spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele tj. Sociálních služeb města Pardubic je stanovena 
na 10% způsobilých výdajů projektu. 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6187/2021               (pro 8, proti, 0, zdrž. 1) 

 

 

Rada města Pardubic 

Ukládá 
ekonomickému odboru předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Pardubic návrh na 
vyčlenění finančních prostředků za účelem zajištění předfinancování dotační akce z Integrovaného 
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regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 „REACT-EU“ na oblast sociální 
infrastruktury – výzva č. 101 “Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností” v souladu 
s usnesením číslo 1 do výše předpokládané částky dotace, tj. 12 749 148 Kč.  Tato částka může být 
aktuálně upravena na základě výsledků zadávacího řízení či rozhodnutí poskytovatele o výši 
dotace. 
Z: Mazuch Jan 

T: září 2021 
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6188/2021               (pro 8, proti, 0, zdrž. 1) 

 

 

Rada města Pardubic 

Bere na vědomí 
informaci, že pokud by míra spolufinancování příspěvkové organizace města Sociální služby města 
Pardubic měla být vyšší, než je předpokládána, bude znovu předloženo k projednání Radě města 
Pardubic. 

5 
Diskuse 

Radim Jelínek 
- informoval o žádosti pořadatelů charitativního koncertu pro Moravu konaného dne 

01.07.2021 na Pernštýnském náměstí, kteří se na město obrátili s žádostí o zajištění 

zastřešení podia. Vše ostatní mají zajištěno sponzorsky, od města nic jiného nepožadují. Dle 

aktuální informace cena služby bude do 20 tis. Kč. V tomto smyslu podal návrh usnesení, ve 

kterém následně upravil částku dle sdělené informace o předpokládané ceně. (viz níže přijaté 

usnesení č. R/6189/2021). 

→ V. Štěpánek upozornil, že může dojít k situaci, kdy vybraná částka bude nižší než náklady, 
které město do akce vložilo. 
→ J. Mazuch doplnil informaci, jakým způsobem budou diváci přispívat – na místě budou 
hostesky s pokladničkami, poté bude vybraný obnos organizátorem vložen na účet města 
zřízený pro účely veřejné sbírky. 
→ R. Jelínek na základě dotazu M. Charváta doplnil podrobnější informace k programu 
koncertu. 
→ P. Kvaš - vzhledem k tomu, že účet není transparentní, požádal, aby aktuálně vybraná 
částka na účtu veřejné sbírky, byla pravidelně zveřejňována na webu města → zajistí tajemník 
magistrátu M. Zitko. 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6189/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 
souhlasí s tím, aby statutární město Pardubice zajistilo zastřešení pódia při charitativním koncertu 
pro Moravu dne 1.7.2021 na Pernštýnském náměstí s maximálním finančním krytím do 20.000,- Kč. 
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Tomáš Pelikán 
- členy rady města informoval o úpravě občanského zákoníku, kterou je od 01.07.2021 

zakázáno udělovat přirážky na jízdném osobám mladším 15 let. Změnu projednalo 

představenstvo společnosti a DpmP a.s. bude muset učinit potřebná opatření, aby 

postupoval v souladu se zákonem. 

 
 

Schůze byla ukončena v 16:50 hodin 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

       Martin  C  h a r  v á t 
    primátor města Pardubic  

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
………………………..………………….        
Jakub  R y c h t e c k ý 
 
 
 
………………………………………………. 
Vladimír  M a r t i n e c 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 01.07.2021                         (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem 10 stran originálu zápisu. 
 

 

 

 

 

 

 

 


