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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Pozvánka na 2. řádnou schůzi Rady města Pardubic,  

která se koná dne 09.11.2022 od 10:00 hodin 

v zasedací místnosti rady města 

 

Jména jsou uváděna bez titulů.

 

Návrh pořadí projednávaných materiálů: 

 

1. Rozhodnutí jediného akcionáře DPmP a.s. (Terminál JIH) 

P: Pelikán Tomáš (zastupitel města Pardubic) 

Z: Pelikán Tomáš (zastupitel města Pardubic) 

Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

2. Pověření členů zastupitelstva města Pardubic k uzavírání občanských sňatků 

P: Kramář Petr (vedoucí odboru správních agend) 

Z: Kramář Petr (vedoucí odboru správních agend) 

3. Vybavení 51 bytů v Husově ulici pro uprchlíky z Ukrajiny 

P: Turek Jiří (vedoucí kanceláře tajemníka) 

Z: Marek Petr (kancelář tajemníka) 

4. Právní poradenství pro OSV 

P: Turek Jiří (vedoucí kanceláře tajemníka) 

Z: Uchytil Aleš (kancelář tajemníka) 

5. Zásady pro poskytování náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

neuvolněného člena ZmP 

P: Turek Jiří (vedoucí kanceláře tajemníka) 

Z: Turek Jiří (vedoucí kanceláře tajemníka) 

Matičková Ivana (kancelář tajemníka) 

6. Pravidla pro odměňování členů komisí RmP, kteří nejsou členy ZmP 

P: Turek Jiří (vedoucí kanceláře tajemníka) 

Z: Turek Jiří (vedoucí kanceláře tajemníka) 

Matičková Ivana (kancelář tajemníka) 

7. Stanovení výše odměn pro neuvolněné členy ZmP a výše odměn pro členy výborů ZmP/komisí 

RmP 

P: Zitko Michal (tajemník magistrátu) 
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Z: Zitko Michal (tajemník magistrátu) 

Turek Jiří (vedoucí kanceláře tajemníka) 

Matičková Ivana (kancelář tajemníka) 

8. Inteligentní dopravní systémy – pověření  

P: Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

Z: Harišová Petra (odbor rozvoje a strategie) 

9. Návrh nákupu energií pro r. 2023 

P: Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

Z: Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

Chvojka Jan (odbor rozvoje a strategie) 

Macháně Jiří (odbor rozvoje a strategie) 

10. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí 

v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - MpP 

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Hűbl Rostislav (ředitel městské policie) 

11. Zimní sportovní park, reklamní plnění v rámci záštity města (100 let výročí pardubického 

hokeje)  

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

Z: Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

Šebestyánová Kamila (odbor rozvoje a strategie) 

12. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek – ORS 

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Vopršalová Karolína (odbor rozvoje a strategie) 

Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

13. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení  

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Vopršalová Karolína (odbor rozvoje a strategie) 

Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

14. STAŽENO 

 

15. XI. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2022 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

Z: Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický) 

Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru) 

16. Souhlas zřizovatele 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

Z: Orlíčková Monika (odbor školství, kultury a sportu) 

17. Záležitosti příspěvkové organizace  

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 
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Z: Liedermanová Ivana (vedoucí odboru školství, kultury a sportu) 

Kamenická Iva (odbor školství, kultury a sportu) 

Dvořák Lukáš (odbor školství, kultury a sportu) 

18. Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti. 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

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

Šťásková Dana (odbor školství, kultury a sportu) 

19. Odpisové plány dlouhodobého majetku - Základní umělecká škola Pardubice - Polabiny, 

Lonkova 510 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

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

Morávková Natálie (odbor školství, kultury a sportu) 

20. Smlouva o spolupráci při zajištění odborné praxe studentů Univerzity Pardubice 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

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

Dvořák Lukáš (odbor školství, kultury a sportu) 

21. Konkursní komise - konkurs na ředitele ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

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

Havlíková Olga (odbor školství, kultury a sportu) 

22. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí 

v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OIT 

P: Živný René (náměstek primátora) 

Z: Bakrlík David (odbor informačních technologií) 

Malá Zdeňka (vedoucí odboru informačních technologií) 

23. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu - OIT 

P: Živný René (náměstek primátora) 

Z: Bakrlík David (odbor informačních technologií) 

Malá Zdeňka (vedoucí odboru informačních technologií) 

24. Dodatek č.11 ke smlouvě o poskytování technické podpory - GEOVAP 

P: Živný René (náměstek primátora) 

Z: Malá Zdeňka (vedoucí odboru informačních technologií) 

Czagan Jan (odbor informačních technologií) 

25. Žádosti o dotace 

P: Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

Živný René (náměstek primátora) 

Z: Harišová Petra (odbor rozvoje a strategie) 

26. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu - OMI 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 
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Z: Dvořáček Jan (odbor majetku a investic) 

Škoda Petr (vedoucí odboru majetku a investic) 

Hušek Petr (odbor majetku a investic) 

27. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí 

v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Škoda Petr (vedoucí odboru majetku a investic) 

Dvořáček Jan (odbor majetku a investic) 

Hušek Petr (odbor majetku a investic) 

28. Zrušení usnesení a změna nájemní smlouvy 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Srbová Ivana (odbor majetku a investic) 

Kudrnová Romana (odbor majetku a investic) 

29. Uzavření smlouvy o výpůjčce - Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Srbová Ivana (odbor majetku a investic) 

Šklíbová Edita (odbor majetku a investic) 

30. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu - osazení evidenčních tabulek - čísel mostu - OD 

P: Hrabal Jan (náměstek primátora) 

Z: Zubák Jiří (vedoucí odboru dopravy) 

Martincová Jana (odbor dopravy) 

31. Volba nové přísedící Okresního soudu v Pardubicích 

P: Zitko Michal (tajemník magistrátu) 

Z: Uchytil Aleš (kancelář tajemníka) 

Málková Irena (kancelář tajemníka) 

32. Termíny jednání RmP a ZmP na rok 2023 

P: Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

Z: Pešková Alena (kancelář primátora) 

33. Ustavení komisí RmP a změna Obecného statutu a jednacího řádu komisí RmP  

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

Jirsa Tomáš (kancelář primátora) 

34. Program 2. zasedání ZmP dne 21.11.2022  

P: Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

Z: Jelínek Radim (vedoucí kanceláře primátora) 

Kutálková Lucie (kancelář primátora) 
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35. Diskuse 

 

Informativní zpráva: 

 

Harmonogram projednávaných změn v obsazení orgánů a.s. z řad zástupců města 

P: Klčová Jiřina (náměstkyně primátora) 

Z: Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

 

Níže uvedené body budou navrženy k zařazení do programu schůze v den jednání: 

 

xx. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu - MpP 

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Hűbl Rostislav (ředitel městské policie) 

xx. Zvolení „určeného zastupitele“ pro účely pořizování územně plánovací dokumentace 

P: Živný René (náměstek primátora) 

Z: Kavalírová Zuzana (vedoucí odboru hlavního architekta) 

Rajtrová Helena (odbor hlavního architekta) 

xx. Aktualizace identifikačních listin projektu 

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Chvojka Jan (odbor rozvoje a strategie) 

xx. Vyhodnocení a ocenění nejlepších žáků a studentů základních a středních škol v Pardubicích za 

školní rok 2021/22  

P: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

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

Šťásková Dana (odbor školství, kultury a sportu) 

Šnejdrová Petra (odbor školství, kultury a sportu) 

xx. Návrh změn ve složení orgánů ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

P: Nadrchal Jan (primátor města Pardubic) 

Z: Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

 

 
Upozorňujeme, že přiložené materiály mohou obsahovat osobní údaje, proto je nutné s nimi nakládat 

dle příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 

Zpracovala: Pavlová Lucie (organizační oddělení MmP)  

 

Jan Nadrchal, v.r.  

primátor města 


