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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MAGISTRÁT MĚSTA 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 
Zápis 

 

ze 46. mimořádné schůze Rady města Pardubic, 
 

která se konala dne 25. 7. 2012 od 11:30 hodin 
 

v zasedací místnosti rady 
 

Přítomni: 
Štěpánka Fraňková, Martin Bílek, František Brendl, Jiří Rozinek, Jaroslav Mojžíš, Jindřich Tauber, Josef 
Kubát, Libor Slezák, Vítězslav Novohradský 
 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Ondřej Tušl, tiskový mluvčí magistrátu a vedoucí kanceláře primátora 
Leoš Martínek, interní audit 
 
Omluveni:  Milan Košař, Jan Němec  
 
Mimořádná schůze RmP byla svolána v souladu s ustanovením čl. 5 platného Jednacího řádu RmP,  
o svolání schůze požádalo vedení města (primátorka + 4 náměstci) 
 

 
I. 

Schválení programu schůze 
 
 
Do programu byly nově zařazeny zprávy č. 3 „Jmenování vedoucího OHA MmP“ a č. 4 „Platba 
z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků“ 
 
Program 46. mimořádné schůze rady města byl schválen takto: (pro 9) 
 
1. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách 
P: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic  
Z: Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic  
  
2. Ustanovení hodnotící komise v rámci zadání veřejné zakázky 
P: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic  
Z: Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic  
  
3. Jmenování vedoucího Odboru hlavního architekta MmP 
P: Michal Zitko, tajemník magistrátu  
Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu  
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4. Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Miroslav Verner, odbor ekonomický  
    Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
  
5. Diskuse 
 
 
Na stůl byly členům rady předloženy tyto materiály: 

- petiční protest obyvatel domu čp. 513, ul. Bělehradská 
- odpověď Romana Línka náměstku Bílkovi ve věci nabídky prodeje nemovitostí 
- opětovná žádost **** o snížení nájmu + odpověď náměstka Bílka  

 
 
 

III. 
Schválení usnesení ze 45. řádné schůze RmP a 

jmenování ověřovatelů ze 46. mimořádné schůze Rady města Pardubic 
 
 Usnesení z předešlé 45. řádné schůze Rady města Pardubic byla s c h v á l e n a. 
 
Ověřovateli zápisu ze 46. mimořádné schůze RmP byli jmenováni:    Jiří Rozinek 

 Libor Slezák 
 
 

 
IV. 

Pořadí projednávaných zpráv 
 

1. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  

- okomentoval jednotlivé návrhy na usnesení 
 
Rozprava: 

- v diskusi byly řešeny odhady cen ve vypisovaných výběrových řízeních (→ řídí se směrnými 
cenami stanovovanými Ústavem racionalizace ve stavebnictví) 

 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 3183/2012  (pro 9) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, v rámci veřejné zakázky "ZŠ Závodu Míru - výměna elektrorozvodů" zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
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zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, že nejvhodnější nabídkou na základě výsledku 
hodnocení nabídek hodnotící komisí je nabídka uchazeče GAMET elektro, s.r.o., Dašice, 
IČ: 25945670, s nabídkovou cenou 3,040.067,60 Kč bez DPH, druhý v pořadí se umístil 
uchazeč ERAMONT s.r.o., Hradec Králové, IČ: 26001381, s nabídkovou cenou 
3,090.670,80 Kč bez DPH, třetí v pořadí se umístil uchazeč ELEKTRO PLUS, spol. s r.o., 
Brno, IČ: 47917059, s nabídkovou cenou 3,325.202,90 Kč bez DPH.  
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 3184/2012  (pro 9) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, v rámci veřejné zakázky "Basketbalová hala č.p. 311 Pardubice - stavební 
úpravy a přístavba - část 3, III. etapa" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle § 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, že 
nejvhodnější nabídkou na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí je 
nabídka uchazeče MARHOLD a.s., Pardubice, IČ: 15050050, s nabídkovou cenou 
7,896.874,-- Kč bez DPH, druhý v pořadí se umístil uchazeč M E T H E R M veřejná 
obchodní společnost, Pardubice, IČ: 47470879, s nabídkovou cenou 9,348.231,-- Kč bez 
DPH. 
 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 3185/2012  (pro 9) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, v rámci veřejné zakázky "Rekonstrukce chodníků a zastávky MHD od 
křižovatky u restaurace směrem ke trati ČD v Lánech na Důlku" zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, že nejvhodnější nabídkou na základě výsledku 
hodnocení nabídek hodnotící komisí je nabídka uchazeče COLAS CZ, a.s., Praha, IČ: 
26177005, s nabídkovou cenou 2,560.000,-- Kč bez DPH, druhý v pořadí se umístil 
uchazeč AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o., IČ: 25966251, s nabídkovou cenou 
2,690.416,-- Kč bez DPH, třetí v pořadí se umístil uchazeč K+N stavební společnost, 
s.r.o., Pardubice, IČ: 25921274, s nabídkovou cenou 2,777.777,70 Kč bez DPH. 
 
 
Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 3186/2012  (pro 9) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Chodník od lávky přes I/37 k 
železničnímu přechodu Pardubice - Doubravice" dodavateli Skanska a.s., IČ: 26271303, s 
nabídkovou cenou 222.987,57 Kč bez DPH. 
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Návrh č. 5 
Přijaté usnesení č. 3187/2012  (pro 9) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Rámcová servisní smlouva systému 
GORDIC® INtegrovaného Informačního systému - GINIS®" dodavateli GORDIC spol. 
s r.o., IČ: 47903783, s nabídkovou cenou max. do 230 tis. Kč bez DPH/kalendářní rok. 
 
 
Návrh č. 6 
Přijaté usnesení č. 3188/2012  (pro 9) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky "Dodávka komplexního komunikačního 
řešení na bázi IP telefonie včetně technické podpory" zadávané v otevřeném zadávacím 
řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, že nejvhodnější nabídkou na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící 
komisí je nabídka uchazeče Telefónica Czech Republic, a.s., Praha, IČ: 60193336, s 
nabídkovou cenou 5,734.885,-- Kč bez DPH, druhý v pořadí se umístil uchazeč AutoCont 
CZ a.s., Ostrava, IČ: 47676795, s nabídkovou cenou 5,956.310,-- Kč bez DPH, třetí v 
pořadí se umístil uchazeč CESA a.s., Pardubice, IČ: 13585096, s nabídkovou cenou 
6,205.438,88 Kč bez DPH. 
 
 
Návrh č. 7 
Přijaté usnesení č. 3189/2012  (pro 9) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Výroba a montáž nábytku pro 
kanceláře v budově nám. Republiky a v budově tř. 17. listopadu 303" dodavateli Mias OC 
spol. s r.o., Chrudim, IČ: 00529435, s nabídkovou cenou 379.831,-- Kč bez DPH. 
 
 

2. 
Ustanovení hodnotící komise v rámci zadání veřejné zakázky  

 
Bez rozpravy 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 3190/2012  (pro 9) 
 
Rada města Pardubic 
U s t a n o v u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
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předpisů, pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení v 
rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky "Dodávka zaměstnaneckých poukázek pro 
služby v oblasti podpory zdravotního stavu" hodnotící komisi včetně náhradníků, která 
bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci): 
Mgr. Jindřich Tauber (Ing. Jiří Rozinek) 
Ing. Martin Bílek (Evžen Erban) 
František Brendl (Ing. Ondřej Hlaváč) 
Valéria Kmošťáková (Pavel Studnička) 
Mgr. Jiří Turek (Ing. Ivana Matičková) 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 3191/2012  (pro 9) 
 
Rada města Pardubic 
S t a n o v u j e  
základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném 
podlimitním řízení "Dodávka zaměstnaneckých poukázek pro služby v oblasti podpory 
zdravotního stavu" ekonomickou výhodnost nabídky a dílčí hodnotící kritéria včetně 
jejich vah v tomto pořadí: 1. nabídková cena zhotovení a dodání 1 ks. personalizovaného 
balení - váha kritéria 40%, 2. množství smluvních provozoven - váha kritéria 30%, 3. 
výhody nad rámec požadavků zadavatele - váha kritéria 30%. 
 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 3192/2012  (pro 9) 
 
Rada města Pardubic 
U s t a n o v u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 139/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů v rámci hodnotící 
komise pro výběr koncesionáře pro uzavření koncesní smlouvy v souladu s § 5 odst. 2 
zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění pozdějších 
předpisů, v rámci zakázky "Výběr provozovatele areálu letního koupaliště - čp. 68 ul. Ke 
Koupališti, Pardubice" nového člena hodnotící komise Ing. Jiřího Lejhance a původního 
člena komise Ing. Petra Klimpla ustanovuje jeho náhradníkem. Hodnotící komise včetně 
náhradníků, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, je nově 
ustanovena v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci): 
Mgr. Jindřich Tauber (Ing. Jiří Rozinek) 
Ing. Martin Bílek (MUDr. Štěpánka Fraňková) 
František Brendl (Ing. arch. Milan Košař) 
Ing. Jiří Lejhanec (Ing. Petr Klimpl) 
doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D. (Radek Musil) 
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3. 
Jmenování vedoucího Odboru hlavního architekta MmP  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města 

- stručně okomentovala předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 3193/2012  (pro 9) 
 
Rada města Pardubic 
J m e n u j e  
s účinností od 1.10.2012 pana Ing. arch. Jiřího Rašku vedoucím Odboru hlavního 
architekta Magistrátu města Pardubic. Jmenováním se zakládá pracovní poměr na dobu 
neurčitou, se zkušební dobou 6 měsíců. 
 
 
 

4. 
Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků  

 
Zpravodaj:  Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  

- společně s náměstkem F. Brendlem doplnila předložené návrhy na usnesení 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 3194/2012  (pro 9) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
na návrh porady vedení dne 23. července 2012 částečnou úhradu nákladů od společnosti 
Javorník, s. r. o., IČ 45790639, na zajištění občerstvení při Slovenském dostihovém dni v 
Pardubicích dne 18. srpna 2012, ve výši 10.000 Kč z rezervy paní primátorky MUDr. 
Fraňkové a ve výši 10.000 Kč z rezervy pana náměstka Ing. Rozinka. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 3195/2012  (pro 9) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
na návrh porady vedení dne 17. července 2012 poskytnutí daru Občanskému sdružení 
Herout, IČ 26588625, na organizační zajištění akce Mrdicefest ve dnech 20-21.7.2012, ve 
výši 3.000 Kč z rezervy pana náměstka Brendla. 
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5. 
Diskuse  

 
Štěpánka Fraňková 

- k předloženému petičnímu protestu obyvatel domu čp. 513, Bělehradská ul. uvedla, že je 
naplánováno jednání s náměstkem Tauberem a ředitelem SKP – Centrum panem Skalickým, 
kde bude situace řešena (záměrem bude najít náhradní prostory pro přestěhování 
nízkoprahového denního centra) 

- požádala členy TOP 09, aby si poslechli diskusi k projednávané problematice PAP na předešlé 
schůzi RmP 17. 7. 2012. 

- podala aktuální informace k revitalizaci Tyršových sadů 
- vyjádřila se k metodice IPRM v souvislosti s termíny čerpání dotací 
- informovala ve věci rekonstrukce třídy Míru 
- z provozních důvodů navrhla přesunutí termínu konání příští schůze RmP, a to na           

čtvrtek 16. 8. (původně 21. 8.). Členové rady se dohodli na začátku schůze v 10:00 hodin. 
 
Michal Zitko 

- k 31. 7. 2012 bude ukončena prodloužená pracovní doba na oddělení občanských průkazů, 
cestovních dokladů a evidence obyvatel. Na registru vozidel je situace krizová především 
v případech, kdy si lidé přihlašují dovezená auta ze zahraničí.  

 
 

 
Jednání bylo ukončeno ve 12:00 hodin.  

 
Jména jsou uváděna bez titulů. 
V Pardubicích dne 26. 7. 2012 
Zpracovala: Lucie Pavlová (organizační oddělení MmP) 
 
Originál zápisu vč. všech jeho příloh je pro občany města Pardubic k dispozici na Organizačním 
oddělení MmP, Pernštýnské nám. 1. 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
……………………………………… 
Jiří  R o z i n e k 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
Libor  S l e z á k 
 
 

Štěpánka  F r a ň k o v á, v. r. 
 

          primátorka města 


