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 Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

 Kancelář primátora 

 

 

 
 

Zápis 
 

z 22. mimořádné schůze Rady města Pardubic, 
která se konala dne 29.6.2015 od 15:40 hodin 

v zasedací místnosti rady 
 
Přítomni: 
Martin Charvát, Jan Řehounek, Helena Dvořáčková, Jakub Rychtecký, Jiří Rozinek, Vladimír Ninger,     
Jaroslav Menšík 
 
Radim Jelínek, kancelář primátora 
 
Omluven: Vítězslav Novohradský, Libor Slezák, František Weisbauer, Dušan Salfický 
 

 
I. 

Schválení programu schůze 
 
Program 22. řádné schůze Rady města byl schválen takto:  (pro 7, proti 0, zdrž. 0) 
 
1. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora 
 
2. Přesuny finančních prostředků mezi stávajícími položkami v rozpočtu města na rok 2015 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátora  
 
 

 
 

II. 
 

Jmenování ověřovatelů z 22. mimořádné schůze Rady města Pardubic 
 

Ověřovateli zápisu 17. řádné schůze RmP byli jmenováni:             Helena Dvořáčková     
 Jaroslav Menšík             
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III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 
 

1. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora  

- Okomentoval předložené návrhy na usnesení 
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 1167/2015    (pro 7, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. R u š í  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., v rámci 
veřejné zakázky "ICT v rámci Výzvy 22" zadávané v otevřeném zadávacím řízení, zadání části 1 "K1: 
Páteřní síťové prvky a vysoce dostupný NextGeneration Firewall", neboť byli z účasti v zadávacím 
řízení v rámci zadávání této části veřejné zakázky vyloučeni všichni dodavatelé 
II. R u š í  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., v rámci 
veřejné zakázky "ICT v rámci Výzvy 22" zadávané v otevřeném zadávacím řízení, zadání části 2 "K2: 
Digitalizační linka pro potřeby Živnostenského úřadu", neboť byli z účasti v zadávacím řízení v rámci 
zadávání této části veřejné zakázky vyloučeni všichni dodavatelé 
III. R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., v rámci veřejné zakázky "ICT 
v rámci Výzvy 22" zadávané v otevřeném zadávacím řízení, že nejvhodnější nabídkou v rámci části 3 
"K3: Systém pro komunikaci s občany", na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je 
nabídka uchazeče AutoCont CZ, a.s., Ostrava, IČ: 47676795, s nabídkovou cenou ve výši 2.825.108,-- 
Kč vč. DPH. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 1168/2015    (pro 7, proti 0, zdrž. 0) 
 
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 ulice Macanova" 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 COLAS CZ, a.s., Praha, IČ: 26177005, s nabídkovou cenou ve výši 6.280.000,-- Kč 
bez DPH, druhý v pořadí se umístil uchazeč MIROS MAJETKOVÁ a.s., Pardubice, IČ: 27523934, s 
nabídkovou cenou ve výši 6.548.089,46 Kč bez DPH, třetí v pořadí se umístil uchazeč Dlažba Vysoké 
Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, IČ: 25953818, s nabídkovou cenou ve výši 6.959.963,-- Kč bez DPH. 
 
 



22. řádná schůze dne 29.6.2015 Strana 3 (celkem 3) 

2. 
Přesuny finančních prostředků mezi stávajícími položkami v rozpočtu města na rok 

2015  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora  

- Vysvětlil předloženou zprávu s tím, že došlo k havárii, která bude řešena jako pojistná událost. 
 
 
Přijaté usnesení č. 1169/2015    (pro 7, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 660,0 tis. z položky "Havarijní 
rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Basketbalová hala (oprava, údržba, služby)" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
 

___________________________________________ 
 

Schůze byla ukončena v 15:50 hodin 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
         ………………………………………. 
                                                                                                      Martin  C h a r v á t 
          primátor města Pardubic 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
…………………………………………….         
Helena  D v o ř á č k o v á 
 
 
 
 
…………………………………………… 
Jaroslav  M e n š í k 
 
_________________________________________________________________________________ 

Pardubice 30.06.2015    (Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracovala: Nikola Jiráková, organizační odd. KP 

Celkem 3 stránky zápisu 

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. 


