Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Kancelář primátora

Pozvánka na 71. řádnou schůzi Rady města Pardubic,
která se koná dne 30.11.2020 od 10:00 hodin
prostřednictvím videokonference

Jména jsou uváděna bez titulů.

Návrh pořadí projednávaných materiálů:
1. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- OMI
P:

Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic

Z:

Dvořáček Jan, odbor majetku a investic

2. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty pro rok 2021
P:

Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí

Z:

Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí
Slach Roman, odbor životního prostředí

3. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
– OIT
P:

Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií

Z:

Bakrlík David, odbor informačních technologií

4. Veřejné zakázky KT
P:

Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka

Z:

Baladová Květa, kancelář tajemníka

5. Revokace usnesení - pozemky
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Macela Miroslav, odbor majetku a investic
Vodrážková Soňa, odbor majetku a investic

6. Revokace usnesení - bytové domy a nebytové prostory
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Srbová Ivana, odbor majetku a investic
Valášková Kristina, odbor majetku a investic
Kudrnová Romana, odbor majetku a investic
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7. Dohoda o splacení dluhu
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Bobková Jitka, odbor majetku a investic
Koblížková Jana, odbor majetku a investic

8. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Srbová Ivana, odbor majetku a investic
Valášková Kristina, odbor majetku a investic

9. Změna identifikační listiny projektu-Dukla sportovní
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic
Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

Vojta Vít, odbor rozvoje a strategie
Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie

10. Identifikační listina projektu - CPD a Gampa-realizace díla
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora
Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Vojta Vít, odbor rozvoje a strategie
Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie

11. Projektový záměr a identifikační listina projektu - městský útulek
P:

Nadrchal Jan, náměstek primátora

Z:

Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie

12. Identifikační listina projektu - Rekonstrukce mostu M 117 - nadjezd Kyjevská
P:

Nadrchal Jan, náměstek primátora
Kvaš Petr, náměstek primátora

Z:

Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie

13. Zrušení usnesení č. R/6186/2017
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie

14. XIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Hochmanová Renata, odbor ekonomický
Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru

15. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru
Hochmanová Renata, odbor ekonomický
Denková Monika, odbor ekonomický

16. Uzavření zástavní smlouvy s TJ Sokol Pardubice I
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru
Dvořáková Petra, odbor ekonomický

2

17. Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu

18. Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Komorní filharmonie Pardubice
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu

19. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu - OŠKS - Rozvoz stravy ze školních vývařoven na výdejny pro období 3 let
P:

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Z:

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Šťásková Dana, odbor životního prostředí

20. 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 životního prostředí

21. Strategie bydlení pro město Pardubice
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie
Štefanča Branislav, odbor rozvoje a strategie

22. Další postup přípravy Domova pro seniory v ulici Štrossova
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí

23. Dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
P:

Pelikán Tomáš, člen Rady města Pardubic a místopředseda představenstva DpmP a.s.

Z:

Pelikán Tomáš, člen Rady města Pardubic a místopředseda představenstva DpmP a.s.

24. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu – KP
P:

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora

Z:

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora

25. Posunutí termínu pro finanční vyrovnání - smlouvy s Dostihovým spolkem, a.s.
P:

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora

Z:

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora
Vaněčková Helena, kancelář tajemníka

26. Program XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020
P:

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora

Z:

Kutálková Lucie, kancelář primátora
Pešková Alena, kancelář primátora
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27. Diskuse

Níže uvedený bod bude navržen k zařazení v rámci schvalování programu jednání:
xx. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu - MpP
P:

Hűbl Rostislav, ředitel městské policie

Z:

Hűbl Rostislav, ředitel městské policie

Upozorňujeme, že přiložené materiály mohou obsahovat osobní údaje, proto je nutné s nimi nakládat
dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Zpracovala: Pavlová Lucie (organizační oddělení MmP)
Martin Charvát, v.r.
primátor města
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