


















































Příloha č. 1 usnesení č. 1 

Výroční zpráva o činnosti komise za rok 2019 

V souladu s platným Obecným statutem a jednacím řádem komisí rady města čl. 3, odst. 10 předkládá 
Komise pro sport Radě města Pardubice výroční zprávu o činnosti komise v roce 2019.  

 

Název komise:   Komise pro sport Rady města Pardubic 
 

Působnost komise:  
Poradní a iniciativní orgán rady na úseku koncepce podpory sportu, správy městských sportovních areálů 
a použití prostředků Programu podpory sportu.    
 

Složení komise:  11 řádných členů, 7 členů s hlasem poradním 
 

Účast na jednáních: 
Jednání komise pro sport byla svolávána dle potřeby projednání nutných záležitostí v oblasti sportu. 
Celkem v roce 2019 proběhlo 10 jednání komise. Účast členů komise je uvedena v tabulkách. Jednání se 
pravidelně účastnil pan náměstek Rychtecký. 

Řádní členové komise 
Příjmení a jméno Počet účastí Účast v % Poznámka 
HERUDEK Miroslav 8 80 předseda komise 
KLIMPL Petr 9 90 místopředseda komise 
DEML Jan 10 100  
DRAJER Matěj 8 80  
HORÁLEK Jan 7 70  
HRDINOVÁ Eva 7 70  
KACETL Michael 7 70  
KRATOCHVÍL Martin 6 60  
MOJŽÍŠ Jaroslav 6 60  
PILAŘ Luboš 10 100  
ŽIVNÝ René 10 100  

 
Člen komise s hlasem poradním 

Příjmení a jméno Počet účastí Účast v % Poznámka 
FILIP Petr 9 90  
KUBRYCHT Martin 6 60  
MUSIL Petr 8 80  
PITTER Vladimír 10 100  
SALFICKÝ Dušan   členem od 02.12.2019 (0 jednání) 
STARA Pavel 9 90  
ŠEBEK Ondřej 7 70 členem do 02.12.2019 (10 jednání) 
VYSOUDIL Jiří 4 44,4 členem od 18.02.2019 (9 jednání) 

 
 
 



Tajemník komise 
Příjmení a jméno Počet účastí Účast v % Poznámka 
KOPECKÝ Ondřej 10 100  

 
Hlavní body jednání komise 

• Návrh na přidělení dotací z prostředků Programu podpory sportu pro rok 2019. 
• Spolupráce při zajištění akce „Vyhlášení nejlepších sportovců Pardubicka za rok 2018“. 
• Příprava tematických dotačních programů z PPS. 
• Zpracování Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory sportu v roce 2020. 
• Další operativní záležitosti týkajících se sportovního prostředí v Pardubicích. 
• Konzultační činnost k projektům předloženým a prezentovaným na jednáních komise. 

 

Sumarizace prostředků města do oblasti sportu z Programu podpory sportu v roce 2019 
 

Program podpory sportu 33 723 100 Kč 
Dotace na řádcích rozpočtu pod PPS (BK, FK, HC, fotbalová akademie, TJ BMX – 
olympijská kvalifikace) 31 400 000 Kč 

Běžné výdaje vyčleněné z PPS (Pardubice na bruslích, vyhlášení nejlepších 
sportovců Pardubicka, Síň slávy pardubického sportu atd.) 235 839 Kč 

Tematické dotační programy z PPS (dotace za spolupořádání Sportovního parku 
Pardubice) 526 060 Kč 

Přesuny z PPS (basketbalové koše na ZŠ Dubina, DDM Beta – účast v taneční 
soutěži) 535 000 Kč 

Celkem 66 417 999 Kč 
 

Čerpání prostředků Programu podpory sportu v roce 2019 na jednotlivé dotační tituly 
• Tradiční a významné sportovní akce 1 386 000 Kč 
• Spolková sportovní činnost dětí a mládeže 5 099 700 Kč 
• Výkonnostní sport – individuální sporty 3 449 000 Kč 
• Výkonnostní sport – kolektivní sporty 2 239 900 Kč 
• Provoz sportovních zařízení 16 416 500 Kč 
• Provoz otevřených hřišť pro veřejnost 1 662 000 Kč 
• Individuální dotace 2 545 000 Kč 
• Podpora talentovaných sportovců 295 000 Kč 
• Činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci 630 000 Kč 

 

Zhodnocení práce komise 
Komise v roce 2019 naplnila v plné míře svoji působnost, tj. činnost na úseku koncepce podpory sportu, 
správy městských sportovních areálů a použití prostředků jednotlivých programů podpor ve sportovní 
oblasti v roce 2019.  

Pozn.: Jména jsou uváděna bez titulů.  
Výroční zprávu schválila komise pro sport na jednání dne 27.01.2020. 



Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Přiřazeno Org. 
jednot

ka

Název Odstav
ec

Stav Původní KT Text úkolu Zodpovědná 
osoba

Nový KT

Hrdá 

Bohuslava

OMI Úkol na základě 

usnesení 

RM/4617/2013 

(11191)

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2019 RmP ukládá odboru majektu a investic MmP 

realizovat opatření,která jsou popsána v důvodové 

zprávě, směřující k uvolnění bytových jednotek v 

domech Jana Palacha č.p. 363 a 372; Bubeníkova 

č.p. 555 a 952; U Trojice č.p. 562; Rokycanova č.p. 

770; Nerudova č.p. 824; Jiráskova č.p. 967; 

Doubravice č.p. 48; Chrudimská č.p. 145; Wintrova 

II č.p. 974, Staňkova č.p. 1380 a v domech, 

určených k prodeji usnesením zastupitelstva města 

Pardubic č. 1080Z/2008 a 2163 Z/2010.

Z: Ing. Jiří Čáň,  vedoucí odboru majetku a investic

T: průběžně 

31.12.2020

Moravec 

Martin

OD Úkol na základě 

usnesení - 

R/3205/2016

4 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.06.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu 

o odkoupení stavebních úprav a zpevněných ploch 

vybudovaných na části p.p.č. 2499/135 o výměře 

1457 m2, části p.p.č. 2499/136 o výměře 55 m2 

k.ú. Pardubice od společnosti CERE Invest Babylon 

s.r.o., IČ 26850958.

Z: Martin Moravec

T: 30.6.2017

Moravec 

Martin

31.01.2021

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/4402/2016

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.11.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 

podmínkách provedení stavby a smlouvu o zřízení 

bezúplatného věcného břemene na části p.p.č. 

121/15 k.ú. Popkovice mezi společností EAST 

BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ 48154938 a 

statutárním městem Pardubice, IČ 00274046, 

Pardubickým krajem, IČ 70892822. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 31.12.2017

Macela 

Miroslav

30.11.2020

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/4901/2017

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 

zřízení věcného břemene na části p.p.č. 3000/1 a 

p.p.č. 3000/14 k.ú. Pardubice se společností 

Fastport a.s., IČ 27522580.

Z: Miroslav Macela, vedoucí OPPN, OMI

T: 28. 2. 2018

Macela 

Miroslav

31.12.2020

Komentář

6. 1. 2020 7:38 Sádovská Lenka:
 Usnesení je průběžně plněno, zbývá dořešit uvolnění 

1 bytové jednotky v domě č.p. 48, Doubravice. 65 

bytových jednotek v domech určených k prodeji 

usnesením ZmP č. 1080Z/2008 a 2163Z/2010 je 

dosud obsazených. 

20. 11. 2019 7:08 Holečková Gabriela:
 Do současné doby Pardubický kraj jako spoluvlastník 

pozemku neprojednal ve svých orgánech zřízení 

věcného břemene pro žadatele. Proto žádáme o 

prodloužení termínu splnění do 30. 11. 2020.

3. 1. 2020 6:27 Holečková Gabriela:
 ZaMm se nepodařilo z časových důvodů zpracovat 

smlouvu. Smlouva bude uzavřena v r. 2020. Z tohoto 

důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění.

2. 1. 2020 10:47 Moravec Martin:
 stále není dobudováno
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Hlaváčková 

Radka

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/5535/2017

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.11.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít na část p.p.č. 

234/2 o výměře 2647 m2, st.p.č. 1744 o výměře 

131 m2, st.p.č. 1745 o výměře 126 m2 k.ú. Svítkov 

dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce s 

Tělovýchovnou jednotou PARAMO PARDUBICE, 

z.s., IČO: 13583433 a smlouvu o výpůjčce s HBC 

Svítkov Stars Pardubice, z.s., IČO: 05051053.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 31.5.2018

Macela 

Miroslav

30.11.2020

Moravec 

Martin

OD Úkol na základě 

usnesení - 

R/7386/2018

4 Žádost o 

prodloužení 

termínu

28.02.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu 

o odkoupení stavebních úprav komunikace 

vybudovaných na části pozemku označeného jako 

p.p.č. 2500/4 o výměře 60 m2 v k.ú. Pardubice se 

společností CERE Invest Babylon s.r.o., IČO 

26850958.

Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD

T: 28. 2. 2019

Moravec 

Martin

31.03.2021

Kudrnová 

Romana

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/7694/2018

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2019 Rada města Pardubic Ukládá odboru majetku a 

investic udělit souhlas vlastníka s provedením 

stavebních úprav a uzavřít smlouvu o odpisování 

technického zhodnocení podle bodu I.

Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI

T: 31.8.2018

Srbová Ivana 30.09.2020

Moravec 

Martin

OD Úkol na základě 

usnesení - 

R/8008/2018

6 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.05.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 

bezúplatném převodu stavby komunikace 

vybudované na částech pozemků označených jako 

p.p.č. 986/15 o výměře 466 m2, p.p.č. 986/17 o 

výměře 1 m2, p.p.č. 986/21 o výměře 49 m2, p.p.č. 

1128/21 o výměře 81 m2, vše v k.ú. Pardubice, z 

vlastnictví společnosti BARTH – media, a.s., IČO 

25256181.

Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD

T: 31. 5. 2019

Moravec 

Martin

31.01.2021

20. 11. 2019 9:01 Hlaváčková Radka:
  Výmaz zástavního práva z KN dopo sud nebyl 

proveden. Teprve po výmazu zástavního práva z KN 

bude uzavřena dohoda o ukončení s 

Tělovýchovnou jednotou PARAMO PARDUBICE, z.s. a 

teprve potom bude uzavřena smlouva o výpůjčce s 

HBC Svítkov Star Pardubice, z.s.. Z tohoto důvodu 

žádám o prodloužení termínu.

6. 11. 2019 14:25 Kudrnová Romana:
 Vzhledem k tomu, že probíhají stavební úpravy 

financované nájemcem ve výši cca 6 mil. Kč, bude 

smlouva o odpisování TZ uzavřena až po ukončení 

rekonstrukce prostoru. Z toho důvodu žádáme o 

prodloužení termínu plnění. 

2. 1. 2020 10:45 Moravec Martin:
 nebyly předány veškeré potřebné doklady ke stavbě

2. 1. 2020 10:43 Moravec Martin:
 stavba není dokončena
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Moravec 

Martin

OD Úkol na základě 

usnesení - 

R/8009/2018

4 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.05.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu 

na odkoupení stavebních úprav komunikací na 

částech pozemků označených jako p.p.č. 653/31 o 

výměře 77 m2, p.p.č. 672/1 o výměře 5 m2, p.p.č. 

672/14 o výměře 26 m2, p.p.č. 699/1 o výměře 678 

m2, vše v k.ú. Svítkov, s Nadací pro rozvoj města 

Pardubic, IČO 4649580.

Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD

T: 31. 5. 2019

Moravec 

Martin

31.01.2021

Moravec 

Martin

OD Úkol na základě 

usnesení - 

R/8499/2018

6 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.07.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 

bezúplatném převodu stavebních úprav 

komunikací a technické infrastruktury vybudované 

na pozemcích označených jako p.p.č. 2990/4 o 

výměře 1669 m2, p.p.č. 1129/3 o výměře 106 m2, 

p.p.č. 1131/1 o výměře 127 m2, p.p.č. 2713/11 o 

výměře 9 m2, p.p.č. 2713/12 o výměře 6 m2, p.p.č. 

1131/2 o výměře 3 m2, p.p.č. 1136/17 o výměře 2 

m2, části p.p.č. 2985/1 o výměře 16 m2, vše v k. ú. 

Pardubice, se společnosti Bydlení Pardubice s.r.o., 

IČO 06038026.

Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD

T: 31. 7. 2019

Moravec 

Martin

31.01.2021

Pilná 

Vladimíra

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/8500/2018

3 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít dodatek k 

nájemní smlouvě o vyjmutí části pozemku 

označeného jako p.p.č. 236 o výměře cca 770 m2 

k.ú. Černá za Bory se společností AGROSPOL 

HOSTOVICE, a.s., IČ 25280406.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 31. 7. 2019

Macela 

Miroslav

30.06.2020

2. 1. 2020 10:46 Moravec Martin:
 stavba není zkolaudována

2. 1. 2020 10:51 Moravec Martin:
 není dokončeno, závady stavby

2. 1. 2020 7:46 Pilná Vladimíra:
Dodatek k nájemní smlouvě byl zaslán k podpisu. Ze 

strany města bude podepsán zároveň s kupní 

smlouvu na prodej části pozemku označeného jako 

p.p.č. 236 o výměře cca 770 m2 k.ú. Černá za Bory. 

Kupní smlouva byla již zaslána k podpisu kupujícímu. 

Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu.
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Moravec 

Martin

OD Úkol na základě 

usnesení - 

R/8678/2018

7 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.09.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu 

na odkoupení vybudované komunikace na částech 

pozemků označených jako p.p.č. 612/1 o výměře 

116 m2 a p.p.č. 612/2 o výměře 60 m2, vše v k.ú. 

Rosice nad Labem, z vlastnictví společnosti Základní 

škola a mateřská škola KLAS s.r.o., IČO 46577742.

Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD

T: 30. 9. 2019

Moravec 

Martin

31.01.2021

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/015/2018

3 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.11.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 

zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 2605/38, p.p.č. 2605/80, 

p.p.č. 2605/178, p.p.č. 2605/180 a p.p.č. 2605/181, 

vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví ČR s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO: 

65993390.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 30. 11. 2019

Macela 

Miroslav

30.11.202020. 11. 2019 7:15 Holečková Gabriela:
 Smlouva o zřízení věcného břemene byla ŘSD 

předložena na počátku letošního roku a poté 

několikrát urgováno její podepsání. V současné době 

musí dojít k revokaci usnesení, neboť se změnila 

sazba za běžný metr uloženého kabelu. Po revokaci 

tohoto usnesení bude ŘSD opět vyzváno k podpisu 

smlouvy. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení 

termínu splnění.

2. 1. 2020 10:54 Moravec Martin:
 nebyly předloženy požadované doklady, probíhá 

odvolací řízení u krajského úřadu proti kolaudaci 

stavby
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Charvát 

Martin

KP Úkol na základě 

usnesení - 

R/421/2019

1 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2019 Rada města Pardubic Ukládá jednat s okolními 

obcemi, které jsou v rozptylovém pásmu emisí 

spalovny a dále jednat se společnostmi, které 

podnikají v oblasti odpadového hospodářství a 

energetiky o projektu vzniku společnosti, která 

bude zajišťovat činnosti v oblasti odpadového 

hospodářství (bez spalování) 

v pardubickém regionu na území současné 

spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Cílový 

projekt v areálu současné spalovny nebezpečných 

odpadů bude realizován v součinnosti se 

společností SmP odpady a.s.

Z: Ing. Martin Charvát, primátor města

T: 31. 12. 2019

Charvát 

Martin

31.12.2021

Šklíbová 

Edita

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/1730/2019

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2019 Rada města Pardubic Ukládá odboru majetku a 

investic uzavřít smlouvu o nájmu podle bodu I.

Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI

T: 30.9.2019

29.02.2020

Šklíbová 

Edita

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/1831/2019

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2019 Rada města Pardubic Ukládá odboru majetku a 

investic udělit souhlas pronajímatele podle bodu I.

Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI

T: 31.10.2019

29.02.2020

8. 1. 2020 8:50 Dušková Jaroslava:
 Dne 16.9.2019 proběhlo v součinnosti se společností 

SmP, a.s. jednání se starosty okolních obcí, které jsou 

v rozptylovém pásmu spalovny. Dále v průběhu roku 

2019 proběhla jednání se zástupci společnosti Marius 

Pedersen, a.s.  a  se zástupci společnosti EKO-KOM, 

a.s.

Průběžně  se v roce 2019 scházela také pracovní 

skupina ke Spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví.

V průběhu roku 2020 bude aktualizována Studie pro 

nakládání s komunálními odpady z roku 2014 a 

vypracována nová koncepce nakládání s komunálním 

odpadem na území města Pardubic po roce 2030 v 

souladu s platnou a připravovanou legislativou. 

Výstupy této studie určí směr, kterým  se bude město 

Pardubice ubírat v oblasti odpadového hospodářství v 

dalších letech s vazbou na možné využití areálu 

Spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví.

Žádám o prodloužení termínu do 31. 12. 2021

30. 12. 2019 13:44 Šklíbová Edita:
 Usnesení o uzavření nájemní smlouvy bude v RmP 

13.1.2020 revokováno.

30. 12. 2019 13:48 Šklíbová Edita:
 Nájemce byl vyzván k doložení kolaudačního souhlasu 

k nájemní smlouvě,  z tohoto důvodu nemůže být 

prozatím udělěn souhlas s převodem předmětné 

nájemní smlouvy.
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Kudrnová 

Romana

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/2310/2019

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.11.2019 Rada města Pardubic Ukládá odboru majetku a 

investic uzavřít smlouvu o nájmu podle bodu I.

Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI

T: 30.11.2019

Srbová Ivana 29.02.2020

Malá Zdeňka OIT Úkol na základě 

usnesení - 

R/2395/2019

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.11.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít Smlouvu o 

optickém připojení ZŠ v rámci projektu ITI se 

společností EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 

2789, 53002 Pardubice, IČO: 27461254.

Z: vedoucí odboru informačních technologií

T: 30.11.2019

Malá Zdeňka 31.12.2019

2. 12. 2019 10:33 Kudrnová Romana:
Návrh nájemní smlouvy byl zaslán budoucímu 

nájemci, žádáme o prodloužení termínu splnění.

31. 12. 2019 10:51 Malá Zdeňka:
 Návrh smlouvy řeší právní oddělení a právník 

společnosti EDERA. Žádost o prodloužení termínu do 

31.01.2020.
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příloha usnesení č. 1

Příspěvková organizace: Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334

Odpisový plán (HIM- název, popis předmětu): Plátno Frame Wall 100

Inventární číslo: H201902 Umístění předmětu: KD Hronovická

Pořizovací cena: 55 289,26 Datum pořízení: 23.12.2019

Předpokládaná doba použitelnosti: 5 let

Rozpis odpisů dle jednotlivých měsíců a let:

období počet měsíců
měsíční odpis v 

Kč roční odpisy v Kč oprávky v Kč zůstatková cena v Kč
2020 12 921,00 11 052,00 11 052,00 44 237,26
2021 12 921,00 11 052,00 22 104,00 33 185,26
2022 12 921,00 11 052,00 33 156,00 22 133,26
2023 12 921,00 11 052,00 44 208,00 11 081,26
2024 11 921,00 10 131,00 54 339,00 950,26
2024 1 950,26 950,26 55 289,26 0,00

Odpisový plán sestavil: Skládalová

Odpisový plán schválil (organizace): Mgr.Miloš Adamů, MBA

Datum: 07.01.2020

Statutární město Pardubice (zřizovatel): 



Příloha č. 1 usnesení č. 1 
 

Smlouva o poskytnutí oprávnění k užití ochranné známky 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 
Smluvní strany 
 
1.  Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
2.  DEEP VISION s.r.o. 
se sídlem: Hlaváčova 207, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 27540065 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 24949 
zastoupené: Ing. Petrem Mazánkem, jednatelem, a Janem Marečkem, jednatelem 
(dále jen „nabyvatel“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 
 

smlouvu o poskytnutí oprávnění k užití ochranné známky 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Poskytovatel prohlašuje, že je vlastníkem kombinované barevné ochranné známky s názvem 

„Sportovní park Pardubice“, zapsané dne 18.07.2018 u Úřadu průmyslového vlastnictví České 
republiky pod číslem zápisu 367697. V seznamu výrobků a služeb je u této ochranné známky uveden 
zápis pod třídou 41, tj. kulturní služba poskytovaná veřejnosti. Vyobrazení ochranné známky tvoří 
nedílnou součást smlouvy jako příloha č. 1 (dále jako „ochranná známka“). 

 
2. Poskytovatel dále prohlašuje, že je oprávněn udělit nabyvateli oprávnění k užití („licenci“) 

předmětné ochranné známky uvedené v předchozím odstavci této smlouvy.  
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje nabyvateli bezplatně právo užít ochrannou známku 

specifikovanou v čl. I. této smlouvy, a to v níže uvedeném rozsahu a za níže specifikovaných 
podmínek, a nabyvatel toto oprávnění přijímá. 

 



2. Licence udělenou dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy je poskytovatelem poskytována 
výlučně za účelem jejího užití k propagaci, přípravě, organizaci a realizaci 4. ročníku projektu 
Sportovní park Pardubice s termínem konání 08.-16.08.2020. Hlavním cílem tohoto projektu je 
především podpora regionálního sportu, motivace veřejnosti všech věkových skupin ke sportu a 
zdravému životnímu stylu, oživení a propagace města a celého regionu v období letních prázdnin, 
prezentace subjektů z regionální podnikatelské sféry a rozvoj regionálního cestovního ruchu. 

 
3. Poskytovatel uděluje nabyvateli licenci v rozsahu daném seznamem služeb třídníku, pro který je 

ochranná známka specifikovaná v čl. I. této smlouvy zapsána v rejstříku ochranných známek 
vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na jedinečný způsob užití ochranné známky bude licence 

poskytnuta poskytovatelem nabyvateli jako výhradní, tj. poskytovatel není oprávněn poskytnout 
licenci k téže ochranné známce třetímu subjektu. Výjimka z této výhradní licence se na základě 
dohody smluvních stran zřizuje ve prospěch poskytovatele, jemuž je rovněž umožněn výkon práva 
užít ochrannou známku. 

 
5. Nabyvatel není oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) dle této smlouvy 

třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.  
 

6. Licence je poskytnuta bez územního omezení a na dobu určitou, tj. do 30.09.2020. 
 

 
III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Nabyvatel není oprávněn do ochranné známky bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele 
zasahovat, zejména není oprávněn ji jakkoliv měnit. 

 
2. Nabyvatel je povinen vykonávat práva vyplývající z poskytnuté licence tak, aby nedocházelo k 

poškození dobrého jméno poskytovatele.  
 
3. Nabyvatel licence se zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy, ani po jejím skončení neučiní 

žádné opatření, aby získal vlastnické právo k ochranné známce poskytovatele licence, zejména na 
její registraci na vlastní jméno nebo na její využívání svým jménem jako nechráněného označení, a 
to ani označení podobného.  

 
4. Poskytovatel je povinen nejpozději do 60 dnů od účinnosti této smlouvy zajistit zápis licence do 

rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Náklady a poplatky 
spojené se zápisem licence do uvedeného rejstříku nese poskytovatel. Poskytovatel je povinen 
neprodleně po provedení zápisu o něm informovat nabyvatele.  

 
5. Smluvní strany jsou si povinny navzájem oznámit skutečnosti odůvodňující možný neoprávněný 

zásah nebo ohrožení práv z ochranné známky bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto 
skutečnostech dozví. Smluvní strana je v takovém případě povinna poskytnout druhé smluvní straně 
potřebnou součinnost. 



 
6. Ke dni ukončení trvání smlouvy zanikají práva nabyvatele poskytnutá mu poskytovatelem dle této 

smlouvy. Nabyvatel je tak povinen zdržet se dále jakéhokoliv užití ochranné známky.  
 

IV. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem. 
 
2. Poskytovatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že nabyvatel užívá ochrannou 

známku v rozporu se smlouvou, zejména k jinému než sjednanému účelu či pokud bez předchozího 
písemného souhlasu poskytovatele do ní zasahuje a nabyvatel nezjedná nápravu ani do 30 dnů ode 
dne doručení písemné výzvy poskytovatele k odstranění závadného stavu. Poskytovatel je rovněž 
oprávněn od smlouvy odstoupit v případě ukončení projektu Sportovní park Pardubice z důvodu, 
který nebylo možné v době uzavření této smlouvy předpokládat.  

 
3. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 

jednou smluvní stranou druhé smluvní straně. 
 
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody dle této smlouvy. 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti mezi smluvními stranami dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami. Vůči třetím osobám je tato licenční smlouva účinná až zápisem licence do 
rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví. 

 

2. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
3. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

 
5. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského 
zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní 
strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 



elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i 
když již bylo započato s plněním. 

 
6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva  

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 
 

Příloha: Vyobrazení předmětné ochranné známky 
  
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Poskytovatel:      Nabyvatel:  

 
 
 
 
 
 

  …………………………………………………………… 
  Ing. Petr Mazánek 
  jednatel 
 
 
 
 
 
 …………………………………………………………… …………………………………………………………… 
 Ing. Martin Charvát Jan Mareček 
 primátor jednatel
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ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA 
PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA 

LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2020  
 
 
Název projektu:    Podpora integrace cizinců – Pardubice 2020 
 
Kategorie dotační žádosti: Dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace 
cizinců na lokální úrovni na základě usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. 
ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu. 
 
ŽADATEL:  
     
Identifikace žadatele 
Adresa: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 

Pardubice     
IČ:   00274046   
DIČ:   CZ00274046 
Bankovní spojení: 94-3316561/0710 
Kraj:   Pardubický 
Bankovní spojení kraje pro převod dotace: 94-510561/0710 
  
Statutární zástupce 
Jméno a příjmení: Ing. Martin Charvát 
Funkce:  primátor 
Email:   martin.charvat@mmp.cz 
Telefon:  +420466859502 
 
Kontaktní osoba zodpovědná za celý projekt 
Jméno a příjmení: Bc. Hana Jansová, DiS.,  
Funkce:  vedoucí oddělení sociálních služeb a prevence 
Email:   hana.jansova@mmp.cz 
Telefon:  +420466859136 
 
Koordinátor celého projektu (vyplnit v případě, že se liší koordinátor projektu od 
kontaktní osoby) 
Jméno a příjmení:  Mgr. Olga Havlíková 
Funkce:   vedoucí oddělení školství 
Email:   olga.havlikova@mmp.cz 
Telefon:   +420466859532 
 
Zahájení a ukončení realizace projektu: od 01. 01. 2020     do 31. 12. 2020     
 
Požadovaná dotace od MV:  1 743 210 Kč 
 
Vlastní a další zdroje1 (min. 10%): 193 690 Kč 
 
Celkové náklady projektu:  1 936 900 Kč 
 
Podpis statutárního zástupce, datum a razítko (možno vložit i elektronický 
podpis):……………………………………………………………………………….. 

 
1 Vlastní zdroje a jiné zdroje musí být vždy minimálně 10% z celkových nákladů projektu. 
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POPIS CELÉHO PROJEKTU 
 
 
A: Popis celkové situace, zdůvodnění potřebnosti projektu - stručná analýza 
situace vč. vyjmenování problémů, které mají být řešeny prostřednictvím 
projektu:  
Statutární město Pardubice je regionálním centrem Pardubického kraje. Průmyslová 
výroba je tradičně orientována na chemický a elektrotechnický průmysl. Výhodná 
poloha města a rozvoj průmyslových zón přilákaly v průběhu minulých let množství 
firem, které se zabývají průmyslovou výrobou. Tyto firmy postupně začaly využívat 
práce zaměstnanců ze zahraničí, především z třetích zemí. Každoročně 
zaznamenáváme poměrně prudký nárůst cizinců, v prosinci roku 2018 zde bylo 
hlášeno celkem 9 687 cizinců z třetích zemí, v prosinci roku 2019 se počet zvýšil na 
11 012 cizinců z třetích zemí.  
 
Nejzranitelnější skupinou cizinců jsou z důvodu velké jazykové bariéry Mongolové. 
Mongolská komunita v Pardubicích má v současné době více než 1000 jedinců a stává 
se tak po občanech Ukrajiny a Vietnamu, Rumunska a Bulharska, další nejpočetnější 
skupinou cizinců ze třetích zemí v tomto okrese. Velký nárůst pracovníků bez 
odpovídajícího množství tlumočníků vyvolává řadu problematických momentů 
především v oblasti komunikace s majoritou, a to ve většině oblastí života – od bydlení 
a zaměstnání přes zajištění lékařské péče, až po zajištění dětí a trávení volného času. 
S cizinci a jejich rodinami na území města dlouhodobě pracují organizace, jako je Most 
pro, o. p. s., a Centrum pro integraci cizinců pro Pardubický kraj. Tyto organizace 
každoročně pořádají nespočet společenských akcí a dalších integračních aktivit, které 
mají za cíl integrovat cizince do společnosti, poznat vzdálenější kultury a odbourat 
xenofobní nálady ve většinové společnosti. Při práci s cizinci však společně narážíme 
na překážky, které generuje současná situace a které nejsme schopni za stávajících 
podmínek odstranit.  
 
 
Vzdělávání dětí cizinců 
Nejpalčivějším problémem, kterému v souvislosti s velkým nárůstem cizinců v území 
čelíme, je oblast školství. Rodiče přijíždějí za prací, často usilují o to, aby i jejich děti 
mohly začít plnohodnotně žít v naší zemi. Děti ani rodiče však často neznají jazyk, 
nerozumí kultuře a zvyklostem. Nedokáží komunikovat se školou, učiteli a spolužáky. 
Děti přijíždí neorganizovaně během celého školního roku. Vstup dětí – cizinců do 
třídního kolektivu probírá i několikrát do měsíce. Tato skutečnost vždy výrazně zpomalí 
pracovní tempo třídy. Tímto projektem bychom rádi podpořili především třídní učitele 
dětí cizinců, kteří se po skončení vyučování budou věnovat integraci dětí, doučování 
a výuce českého jazyka. Pro školou povinné děti je třídní učitel nejbližší osobou, která 
může pomoci s integrací do školního kolektivu a společnosti celkově. Třídní učitel pak 
také dokáže snadněji navázat kontakt s rodiči cizinci a započne efektivní komunikaci 
např. při řešení problémů. Současně dokáže nasměrovat rodiče na vhodnou instituci, 
pokud bude potřeba řešit další, mimoškolní problémy. Stejně tak budou pracovat 
s dětmi cizinci i učitelky v mateřských školách, které jsou součástí projektu. 
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B: Cíl celého projektu 
 

1. Prevence vzniku konfliktů mezi majoritní společností a cizinci v oblasti školství 
a výchovy. 

2. Efektivní integrace dětí do školského systému a školního kolektivu, snadnější 
porozumění kultury a zvyklostí. 

3. Snížení pocitu ohrožení na straně dětí cizinců – problémy jednotlivců narůstají 
s nemožností řešit je ihned z důvodů jazykové bariéry. Při větším počtu 
asistentů dětí ve školách bude možné řešit nastalé situace pružněji a efektivněji, 
čímž dojde ke snižování frustrace dětí cizinců, a předejde se tak nechtěným 
následkům v budoucnosti.  

4. Aktivizování základních a mateřských škol s nejvyšším počtem dětí – cizinců, 
se zacílením na pracovníky škol.  

 
 
C: Náklady na koordinaci a administrování projektu (obec/město/MČ) 
 

1. Personální zajištění 
 
Koordinátor projektu 

- Vypracování žádosti o dotaci, vypracování žádosti o změnu projektu, 
koordinace dílčích aktivit, podpora při personálním zajištění projektu, sledování 
průběhu a monitoring projektu, zpracování závěrečné zprávy, poskytování 
informačního servisu 
 
Ekonom projektu 

- Zpracování celkového rozpočtu, příprava podkladů pro účetnictví, kontrola 
rozpočtů dílčích projektů, příprava jednotlivých DPP, kontrola podkladů pro 
fakturaci, kontrola účetních dokladů, metodická podpora při čerpání projektu, 
zpracování závěrečného přehledu o čerpání rozpočtu 
 

2. Harmonogram 
 

1. fáze – metodická pomoc při zpracování dílčích projektů, evidence dílčích 
projektů, příprava materiálů a dalších podkladů pro jednání Rady města 
Pardubic, příprava podkladů pro Žádost o dotaci a podání příslušnému odboru 
ministerstva vnitra, metodická pomoc při organizačním a personálním 
zajištění, 

2. fáze – zahájení realizace dílčích projektů, kontrola průběhu realizace, 
průběžný monitoring a propagace projektu, průběžné setkávání se a vzájemné 
informování všech aktérů dílčích projektů, 

3. fáze – vyhodnocení projektu, zpracování závěrečné zprávy, včetně vyúčtování 
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3. Rozpočet 

 
Koordinátor projektu 
forma poměru: DPP 
odměna:  350,-/hodina 
počet hodin:  25 hodin/měsíc 
celkem:  105 000,- 
 
Ekonom projektu 
forma poměru: DPP 
odměna:  250,-/hodina 
počet hodin:  12 hodin/měsíc 
celkem:  30 000,- 

 
 
D: Soupis dílčích projektů – podprojektů  
1. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 
2. ZŠ Pardubice – Dubina, Erno Košťála 870 
3. ZŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951 
4. ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590 
5. ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových 866 
6. MŠ Pardubice, K Polabinám 626 
7. MŠ Pastelka, Pardubice – Polabiny, Rosická 157 
8. MŠ Pardubice - Polabiny, Mladých 158 
 
 
 
E: Stručný popis celého projektu včetně podprojektů (max. 500 znaků)  
Projekt je zaměřen na řešení aktuální situace nárůstu počtu dětí cizinců ve vybraných 
základních a mateřských školách v Pardubicích a na prevenci sociálně patologických 
jevů, ke kterým tento nárůst a především specifické problémy jednotlivých komunit 
mohou vést.  
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 1 

 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 1:  
 
Název organizace: Základní škola Pardubice, Štefánikova 488 
 
Adresa:  Štefánikova 488, 530 02 Pardubice    
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Renata Janecká 
 
Funkce:  ředitelka základní školy 
 
Email:   kancelar@zsstefanikova-pce.cz 
 
Telefon:  +420 466 501 534 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Renata Janecká 
 
Funkce:  ředitelka základní školy 
 
Email:   kancelar@zsstefanikova-pce.cz 
 
Telefon:  +420 466 501 534 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 1 
 
 

A:  STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 
1. Stručný popis situace  

Základní škola Štefánikova se nachází v centru města, je školou s největším 
počtem žáků cizinců v Pardubicích. Ve školním roce 2019/2020 škola eviduje 
51 dětí cizinců, z toho je 37 dětí s velmi odlišným mateřským jazykem. 
V posledních letech zde stoupl počet žáků – cizinců, z nichž velkou část tvoří 
děti z Vietnamu a Mongolska, se kterými není možno navázat komunikaci ani 
v dalším cizím jazyce, například v angličtině. Mnoho dětí nastoupilo do 1. 
ročníku bez přípravy v českém předškolním zařízení. Z tohoto důvodu je zde 
nutnost velice intenzivní výuky českého jazyka.  

 
2. Cílová skupina - předpoklad  
- žáci základní školy – cizinci pocházející ze třetích zemí 
- pedagogové základní školy 

 
3. Popis aktivit projektu:  

Základní škola Štefánikova použije dotaci ke vzdělávání celého pedagogického 
sboru pro práci s žáky cizinci. Dále budou prostředky využity pro individuální 
adaptaci žáků cizinců, která proběhne formou doučování. Veškeré integrační 
aktivity budou probíhat po skončení vyučování. Škola zajistí nákup pomůcek 
pro výuku českého jazyka pro cizince.  

 
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora    x  x  x  x  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé ZŠ Štefánikova 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 312 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
vzdělávání pedagogů 

- 20 000 Kč 
 

nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka 
- 40 000Kč 

 
personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 

- 80 hodin/měsíc x 9 měsíců x 350Kč/h = 252 000 Kč 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 2 

 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 2:  
 
Název organizace:  Základní škola Pardubice – Dubina, Erno Košťála 870 
 
Adresa:  Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice    
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Bc. Ludmila Kozáková 
 
Funkce:  ředitelka základní školy 
 
Email:   reditel@zsdubina.cz 
 
Telefon:  +420 466 262 878 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Bc. Ludmila Kozáková 
 
Funkce:  ředitelka základní školy 
 
Email:   reditel@zsdubina.cz 
 
Telefon:  +420 466 262 878 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 

mailto:reditel@zsdubina.cz
mailto:reditel@zsdubina.cz
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 2 
 
 

A:  STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 
1.  Stručný popis situace  

Základní škola Dubina se nachází na velkém sídlišti na okraji města. Jedná se 
o školu s vysokou kapacitou, takže v posledních dvou letech přijala mnoho 
příchozích žáků cizinců. Do budoucna se očekává další nárůst žáků cizinců. 
Velkou část z nich tvoří děti z Vietnamu a Mongolska, se kterými není možno 
navázat komunikaci ani v dalším cizím jazyce, například v angličtině. Ve 
školním roce 2019/20 evidovala škola 47 cizinců. Z tohoto důvodu je zde 
nutnost velice intenzivní výuky českého jazyka.  

 
      2.  Cílová skupina - předpoklad  

- žáci základní školy – cizinci pocházející ze třetích zemí 
- pedagogové základní školy 

 
3.  Popis aktivit projektu:  

Základní škola Dubina použije dotaci pro individuální práci s žáky – cizinci. 
Škola zajistí pro žáky doučování a individuální adaptační podporu. Veškeré 
integrační aktivity budou probíhat po skončení vyučování. Škola zajistí nákup 
pomůcek pro výuku českého jazyka pro cizince.  

 
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora    x  x  x  x  x     x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé ZŠ Dubina 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 443 200 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka 

- 40 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 128 hodin/měsíc x 9 měsíců x 350Kč/h = 403 200 Kč 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 3 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 3:  
 
Název organizace:  Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951 
 
Adresa:  nábřeží Závodu míru 1951, 530 02 Pardubice    
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Bc. Jarmila Staňková 
 
Funkce:  ředitelka základní školy 
 
Email:   jarmila.stankova@zszavodumiru.cz 
 
Telefon:  +420 466 798 570 

  

 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Bc. Jarmila Staňková 
 
Funkce:  ředitelka základní školy 
 
Email:   jarmila.stankova@zszavodumiru.cz 
 
Telefon:  +420 466 798 570 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 3 
 
 

A:  STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 
1. Stručný popis situace  

Základní škola Závodu míru se nachází velkém sídlišti v centru města. Jedná 
se o základní školu s rozšířenou výukou cizích jazyků. Škola organizuje kurz 
českého jazyka pro žáky cizince (i z jiných škol). V posledních letech zde stoupá 
počet žáků – cizinců, z nich velkou část tvoří děti z Vietnamu a Mongolska, se 
kterými není možno navázat komunikaci ani v dalším cizím jazyce, například 
v angličtině. Škola evidovala ve školním roce 2019/20 33 žáků cizinců, z toho 
15 žáků s velmi odlišným rodným jazykem. Z tohoto důvodu je zde nutnost 
velice intenzivní výuky českého jazyka.  

 
2. Cílová skupina - předpoklad  

- žáci základní školy – cizinci pocházející ze třetích zemí 
- pedagogové základní školy 

 
3. Popis aktivit projektu:  

Základní škola Závodu míru použije dotaci pro individuální práci s žáky – cizinci. 
Škola zajistí pro žáky výuku českého jazyka, doučování a podporu integrace 
formou individuální práce. Škola zajistí nákup pomůcek pro výuku českého 
jazyka pro cizince. Dotační podpora bude využita také k zajištění kurzu českého 
jazyka pro děti cizince. Veškeré integrační aktivity budou probíhat po skončení 
vyučování.   

 
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU 

 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora   x  x  x  x  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé ZŠ Závodu míru 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 337 750 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka 

- 20 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 85 hodin/měsíc x 9 měsíců x 350Kč/h = 267 750 Kč  

 
kurz českého jazyka pro cizince 

- 50 000 Kč 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 4 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 4:  
 
Název organizace:  Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 
 
Adresa:  Benešovo náměstí 590, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
    
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Ema Jičínská 
 
Funkce:  ředitelka základní školy 
 
Email:   jicinska.ema@benesovka.cz  
 
Telefon:  +420 464 629 213 

  

 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Ema Jičínská 
 
Funkce:  ředitelka základní školy 
 
Email:   jicinska.ema@benesovka.cz  
 
Telefon:  +420 464 629 213 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 

mailto:jicinska.ema@benesovka.cz
mailto:jicinska.ema@benesovka.cz
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 4 
 
 

A:  STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 
1. Stručný popis situace  

Základní škola Benešovo náměstí se nachází velkém sídlišti v centru města. 
Jedná se o základní školu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V posledních 
letech zde díky volné kapacitě ve třídách stoupl počet žáků – cizinců, z nich 
velkou část tvoří děti z Vietnamu a Mongolska, se kterými není možno navázat 
komunikaci ani v dalším cizím jazyce, například v angličtině. Ve škole bylo ve 
školním roce 2019/20 31 žáků cizinců, z toho 18 s velmi odlišným rodným 
jazykem. Z tohoto důvodu je zde nutnost velice intenzivní výuky českého 
jazyka.  

 
2. Cílová skupina - předpoklad  
- žáci základní školy – cizinci pocházející ze třetích zemí 
- pedagogové základní školy 

 
3. Popis aktivit projektu:  

Základní škola Benešovo náměstí využije dotaci zejména na úhradu 
personálních nákladů souvisejících s individuální podporou žáků cizinců. Škola 
zajistí pro žáky výuku českého jazyka, doučování a podporu integrace formou 
individuální práce. Veškeré integrační aktivity budou probíhat po skončení 
vyučování. Škola zajistí nákup pomůcek potřebných pro efektivní výuku 
českého jazyka pro cizince. 

 
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora   x x  x  x  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé ZŠ Benešovo náměstí 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 287 750 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka 

-  20 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu integrace cizinců 
-  85 hodin/měsíc x 9 měsíců x 350Kč/h = 267 750 Kč 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 5 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 5:  
 
Název organizace:  Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 
 
Adresa: Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice, Zelené 

Předměstí   
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Šebela Leoš, MBA 
 
Funkce:  ředitel základní školy 
 
Email:   reditel@zsbrve.cz 
 
Telefon:  +420 734 169 000 

  

 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Šebela Leoš, MBA 
 
Funkce:  ředitel základní školy 
 
Email:   reditel@zsbrve.cz  
 
Telefon:  +420 734 169 000 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 

 
 
 
 
  
  

mailto:reditel@zsbrve.cz
mailto:reditel@zsbrve.cz
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 5 
 
 

A:  STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 
1. Stručný popis situace  

Základní škola Bratranců Veverkových se nachází v centru města. V posledních 
letech zde stoupá počet žáků – cizinců, z nich velkou část tvoří děti z Vietnamu 
a Mongolska, se kterými není možno navázat komunikaci ani v dalším cizím 
jazyce, například v angličtině. Ve škole je ve školním roce 2019/20 evidováno 
31 žáků cizinců, z toho je 18 dětí s velice odlišným rodným jazykem. Z tohoto 
důvodu je zde nutnost velice intenzivní výuky českého jazyka.  

 
2. Cílová skupina - předpoklad  
- žáci základní školy – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogové základní školy 
 

3. Popis aktivit projektu:  
Základní škola Bratranců Veverkových použije dotaci k úhradě personálních 
nákladů spojených s individuální prací s žáky – cizinci. Škola zajistí pro žáky 
výuku českého jazyka, doučování a podporu integrace formou individuální 
práce. Veškeré integrační aktivity budou probíhat po skončení vyučování. Škola 
zajistí nákup pomůcek potřebných pro efektivní výuku českého jazyka pro 
cizince. 

 
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora    x  x  x  x  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé ZŠ Bratranců Veverkových 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 292 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka 

-  40 000Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 80 hodin/měsíc x 9 měsíců x 350Kč/h = 252 000 Kč 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 6 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 6:  
 
Název organizace: Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626  
 
Adresa:   K Polabinám 626, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí 
     
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Miloslava Mňuková 
 
Funkce:   ředitelka 
 
Email:   mskpolabinam@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 501 254 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Miloslava Mňuková 
 
Funkce:  ředitelka 
 
Email:   mskpolabinam@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 501 254 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 6 
 
 

A:  STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 
1. Stručný popis situace  

V Mateřské škole k Polabinám je evidován největší počet dětí cizinců ze všech 
mateřských škol v Pardubicích. V roce 2019/2020 je zde evidováno 22 dětí 
cizinců. Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelů mateřské 
školy. Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak, aby byly 
schopny absolvovat nejen předškolní, ale následně i školní přípravu bez 
překážek v podobě jazykové a kulturní bariéry. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- žáci mateřské školy – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogové mateřské školy 
 

3. Popis aktivit projektu:  
Mateřská škola Pardubice, K Polabinám využije dotaci k úhradě personálních 
nákladů spojených s individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská škola zajistí 
nákup pomůcek potřebných pro efektivní výuku českého jazyka a integraci pro 
cizince. 

 
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora    x  x  x  x  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé MŠ Pardubice, K Polabinám 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 52 800 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka 

-   15 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 12 hodin/měsíc x 9 měsíců x 350 Kč/ hodina = 37 800 Kč 

 
  



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 

 17 

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 7 
 

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 7  
 
Název organizace:  Mateřská škola Pastelka Pardubice-Polabiny, Rosická 157 
 
Adresa:   Rosická 157, 530 09 Pardubice     
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Bc. Alena Vavřinová 
 
Funkce:   ředitelka mateřské školy 
 
Email:   ms-pastelka@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 400 848 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Bc. Alena Vavřinová 
 
Funkce:   ředitelka mateřské školy 
 
Email:   ms-pastelka@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 400 848 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 7 
 
 

A:  STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 
1. Stručný popis situace  

V Mateřské škole Pastelka je evidován vysoký počet dětí cizinců. V roce 
2019/2020 je zde evidováno 11 dětí cizinců, z toho 5 s velmi odlišným rodným 
jazykem. Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelů mateřské 
školy. Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak, aby byly 
schopny absolvovat nejen předškolní, ale následně i školní přípravu bez 
překážek v podobě jazykové a kulturní bariéry. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- žáci mateřské školy – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogové mateřské školy 
 

3. Popis aktivit projektu:  
Mateřská škola Pastelka využije dotaci k úhradě personálních nákladů 
spojených s individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská škola zajistí nákup 
pomůcek potřebných pro efektivní výuku českého jazyka a integraci pro cizince. 

 
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora    x  x  x  x  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé MŠ Pastelka 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 35 200 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka 

-   10 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 8 hodin/měsíc x 9 měsíců x 350 Kč/ hodina = 25 200 Kč 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 8 
 

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 8 
 
Název organizace:  Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Mladých 158 
 
Adresa:   Mladých 158, Polabiny, 530 09 Pardubice   
  
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Eva Králíčková 
 
Funkce:   ředitelka mateřské školy 
 
Email:   ms-mladych@ms-mladych.cz 
 
Telefon:   +420 466 401 226 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Eva Králíčková 
 
Funkce:   ředitelka mateřské školy 
 
Email:   ms-mladych@ms-mladych.cz 
 
Telefon:   +420 466 401 226 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 
 

  

mailto:ms-mladych@ms-mladych.cz
mailto:ms-mladych@ms-mladych.cz
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 8 
 
 

A:  STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 
1. Stručný popis situace  

V mateřské škole je evidován vysoký počet dětí cizinců. V roce 2019/2020 je 
zde evidováno 12 dětí cizinců, z toho 4 s velmi odlišným rodným jazykem. 
Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelů mateřské školy. 
Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak, aby byly 
schopny absolvovat nejen předškolní, ale následně i školní přípravu bez 
překážek v podobě jazykové a kulturní bariéry. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- žáci mateřské školy – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogové mateřské školy 
 

3. Popis aktivit projektu:  
Mateřská škola využije dotaci k úhradě personálních nákladů spojených s 
individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská škola zajistí nákup pomůcek 
potřebných pro efektivní výuku českého jazyka a integraci pro cizince. 

 
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora    x  x  x  x  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé MŠ Pardubice – Polabiny, Mladých 158 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 35 200 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka 

-   10 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 8 hodin/měsíc x 9 měsíců x 350 Kč/ hodina = 25 200 Kč 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 37. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 03.02.2020 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady města 

 
Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Ludmila Ministrová, Jan Nadrchal, Tomáš 
Pelikán, Jiří Rejda, Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych  
 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
Věra Netolická, interní auditor 
 

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program 37. řádné schůze RmP byl schválen takto:   

(pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

1. Výroční zpráva komise pro dopravu 2019 
P: Jirsa Vojtěch, zastupitel města Pardubic 
Z: Bureš Pavel, odbor dopravy 

2. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 
P: Hovorka Pavel, místopředseda komise pro bytové a nebytové prostory 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
3. Výroční zpráva komise pro sport za rok 2019 

P: Herudek Miroslav, předseda komise 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
4. Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

P: Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
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5. 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 

6. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v 
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Pilař Martin, odbor majetku a investic 
7. SYNER - čerpání bankovní záruky 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

8. Zvýšení nájemného o roční míru inflace 
P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

9. 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 
10. Revokace usnesení - pozemky 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
11. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
12. Zadávací řád veřejných zakázek 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
13. 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 
Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

14. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory Hostovaná spisová služba pro 
PO 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Z: Czagan Jan, odbor informačních technologií 
Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
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15. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu - OIT 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Z: Czagan Jan, odbor informačních technologií 

16. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
17. Záležitosti Turistického informačního centra Pardubice, p.o. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
18. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Denková Monika, odbor ekonomický 

19. Úprava platových výměrů ředitelek příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem 
Pardubice 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

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

20. Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře SmP a.s. (změna stanov) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

21. Odpisový plán dlouhodobého majetku - Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Morávková Natálie, odbor školství, kultury a sportu 
22. Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici ředitele/ky příspěvkové organizace Sociální 
služby města Pardubic 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

23. Poskytnutí licence k užití ochranné známky - Sportovní park Pardubice 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
24. Souhlas zřizovatele s navýšením a přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu 
Obědy pro děti 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Karbanová Eva, odbor školství, kultury a sportu 

25. Projekt "Podpora integrace cizinců - Pardubice 2020" 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Jansová Hana, odbor sociálních věcí 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
26. Sportovní dny v Enteria aréně ve veřejném zájmu v režimu vyrovnávací platby 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
27. Oprava hrobu v péči města Pardubic 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Snopková Kateřina, kancelář primátora 

28. Zahraniční služební cesta - Francie 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Svobodová Hana, kancelář primátora 

29. Výpověď rámcové smlouvy - grafické práce 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Snopková Kateřina, kancelář primátora 

30. Pojmenování nových ulic na území města 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

31. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele - KP 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Snopková Kateřina, kancelář primátora 

32. Program XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Kutálková Lucie, kancelář primátora 
33. Diskuse 
 
Informativní zpráva: 
 
Ze zahraniční služební cesty - Belgie (Brusel) 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Janovský Miroslav, odbor rozvoje a strategie 
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II. 
Schválení usnesení z 36. mimořádné schůze RmP dne 20.01.2020 a jmenování 

ověřovatelů z 37. řádné schůze RmP dne 03.02.2020 

Usnesení a zápis z 36. mimořádné schůze RmP byly schváleny. 
Ověřovateli zápisu z 37. řádné schůze RmP byli jmenováni               Vítězslav Štěpánek 
         Jiří Rejda 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Výroční zpráva komise pro dopravu 2019 

 
Zpravodaj: Vojtěch Jirsa, místopředseda komise pro dopravu 

- bez doplňujících informací 
 
Rozprava: 

- vznesen dotaz na neúčast zástupce KSČM pana Kovaříka na jednáních komisí a zda byl 
tajemníkem komise vyzván klub KSČM, aby situaci řešil 
Reagoval V. Jirsa – nemá v této věci žádné informace, bude v rámci komise řešit 
Reagoval M. Charvát uvedl, že docházku prověří i u ostatních komisí a následně se případná 
trvalá neúčast jejich členů bude řešit. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2854/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
výroční zprávu Komise pro dopravu za rok 2019 

 

2 
Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

 
Zpravodaj: Pavel Hovorka, místopředseda komise pro bytové a nebytové prostory 

- okomentoval předloženou zprávu, seznámil členy rady se zápisem z 11. jednání komise. 
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Rozprava: 
M. Charvát  

- po poradě s ostatními členy rady požádal předkladatele o stažení návrhu usnesení č. 6, a dále 
návrhy č. 8 – 16 → v této věci primátor navrhl sejít se s členy komise a společně řešit 
koncepci, jak s těmito nebytovými prostory nakládat. Předkladatel žádosti vyhověl a uvedené 
návrhy na usnesení stáhl.  

- k návrhu usnesení č. 5, který je nedoporučený ke schválení, uvedl, že po diskusi s náměstkem 
J. Rychteckým by doporučili tento návrh schválit, jelikož se jedná pouze o záměr, a poté dále 
v této věci jednat. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2855/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu na prostor, označený jako nebyt č. 1011 o výměře 201,14 m2, 
nacházející se v 1.patře objektu č. 10 v areálu čp. 324 J. Palacha, stojícího na pozemku označeném 
jako st.p.č. 964/9 k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, se společností  Elklima s.r.o., 
IČ 150 50 521, se sídlem Chrudimská 2905, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, účel nájmu – 
klempířská dílna, výše nájemného 954,95 Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá. Nájemce 
provede na vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě, bude-li třeba. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o nájmu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.3.2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2856/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na garážová stání  č.12, 13 v budově čp. 2721 a garážová stání č. 2,3,4 v 
budově čp. 2731 ul. Sokolovská, každé o výměře 15 m2 nacházející se 1. podzemním  podlaží 
budovy čp. 2721,  která je součástí stavební parcely č.10089, a čp. 2731, která je součástí stavební 
parcely č. 10090, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s Janem Krebsem, IČ 009 
14 410, sídlo Jiránkova 2207, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, účel nájmu - garážování 
osobních automobilů, výše nájemného 630,- Kč/m2/rok vč. DPH, doba nájmu neurčitá. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2020 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/2857/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu na prostor, označený jako nebyt č. 2315 o výměře 20,70 m2 
nacházející  se v 1.patře objektu č. 23 v areálu čp. 324 J. Palacha, stojícího na pozemku označeném 
jako st.p.č. 864/23 k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, se spolkem  Mydive z.s., IČ 
064 19 216, Jilemnického 2228, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, účel nájmu – kancelář,  školící 
středisko potápěčského klubu Mydive z.s., výše nájemného 503,67 Kč/m2/rok bez DPH, doba 
nájmu neurčitá. Nájemce provede na vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě, 
bude-li třeba. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o nájmu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2020 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/2858/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu na prostor, označený jako nebyt č. 2317 o výměře 19,89 m2  a na 
prostor označený jako nebyt č. 2314 o výměře 28,38 m2 a 16,93 m2 nacházející se v 1.patře objektu 
č. 23 v areálu čp. 324 J. Palacha, stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 864/23 k.ú. a obec 
Pardubice, část obce Zelené Předměstí, se Spolkem Spanish Club, IČ 043 48 541, se sídlem 
Jiránkova 2297, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, účel nájmu – komunitní centrum a výuka 
španělštiny, výše nájemného 368,- Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu určitá – 1 rok. Nájemce 
provede na vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě, bude-li třeba. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o nájmu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2020 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/2859/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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záměr nájmu půdních prostor nacházejících se v čp. 35 Lány na Důlku, Pardubice, která je součástí 
pozemku označeného jako stavební parcela č. parc.st. 38, obec Pardubice, k.ú. Lány na Důlku. 
Nájemce provede na vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zveřejnit záměr nájmu  podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2020 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/2860/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu užívání nebytové jednotky č. 2278/18 o výměře  82,31 m2 nacházející se v přízemí budovy 
čp. 2277, 2278 a 2279, ve vchodě čp. 2278,  ul. Josefa Ressla, která je postavená na pozemku 
označeném jako stavební parcela č.parc.st. 4267, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí 
tak, že ji využije pro zřízení knihovny Městský obvod Pardubice V, IČ 002 74 046, se sídlem Češkova 
22, 530 02 Pardubice s tím, že provede na vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zajistit změnu užívání nebytové jednotky  podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2020 
 
 
Návrh usnesení č. 006 byl stažen                

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr změny nájemní smlouvy uzavřené ze dne 2.8.2004 ve znění dodatků č.1 až 7 se spolkem 
Basketbalový klub Pardubice, z.s., IČ 674 41 629,  se sídlem V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice na prostory o výměře 2893,85 m2, nacházející se v objektu basketbalové haly čp. 311, 
která je součástí pozemku označeného jako stavební parcela č.parc.st. 5386 a v objektu garáže bez 
čp./č.e., která je součástí pozemku označeného jako stavební parcela č.parc.st. 8410, oba v k.ú. a obci 
Pardubice, část obce Zelené Předměstí. Změna se bude týkat nájemného, a to tak, že dojde ke snížení 
nájemného z původní částky ve výši 780.967,92 Kč/rok bez DPH, na částku ve výši 390.483,96 Kč/rok 
bez DPH (snížení o 50%). 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2020 
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Návrh usnesení č. 008 byl stažen                
 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje jednotky č. 414/1, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy  čp. 
414,  která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 931, Sladkovského 
ul., včetně id. podílu 2209/10000 na společných částech domu čp. 414 stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 931, id. podílu 2209/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 931, 
k.ú.  a  obec  Pardubice, část obce Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby a to za 
těchto podmínek : 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemcem. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje výše 
uvedených nemovitostí podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2020 
 
 
Návrh usnesení č. 009 byl stažen                

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje jednotky č. 414/1, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy  čp. 
414,  která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 931, Sladkovského 
ul., včetně id. podílu 2209/10000 na společných částech domu čp. 414 stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 931, id. podílu 2209/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 931, 
k.ú.  a  obec  Pardubice, část obce Zelené Předměstí, spol. Bosý Bod s.r.o., IČ 066 90 556, se sídlem 
Jiráskova 29, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice a to za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem (tato cena bude povýšena o DPH, pokud pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH). 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje výše 
uvedených nemovitostí podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2020 
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Návrh usnesení č. 010 byl stažen                
 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje jednotky č. 414/1, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy  čp. 
414,  která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 931, Sladkovského 
ul., včetně id. podílu 2209/10000 na společných částech domu čp. 414 stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 931, id. podílu 2209/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 931, 
k.ú.  a  obec  Pardubice, část obce Zelené Předměstí, Jakubovi Truhlářovi, IČ 048 57 313 se sídlem Br. 
Veverkových 587, 530 02 Pardubice a to za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem (tato cena bude povýšena o DPH, pokud pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH). 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje výše 
uvedených nemovitostí podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2020 
 
 
Návrh usnesení č. 011 byl stažen                

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje jednotky č. 414/1, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy  čp. 
414,  která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 931, Sladkovského 
ul., včetně id. podílu 2209/10000 na společných částech domu čp. 414 stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 931, id. podílu 2209/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 931, 
k.ú.  a  obec  Pardubice, část obce Zelené Předměstí, spol. MADAMI s.r.o., IČ 648 24 209 se sídlem 
Křičenského  451, 533 03 Dašice v Čechách, a to za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem (tato cena bude povýšena o DPH, pokud pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH). 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje výše 
uvedených nemovitostí podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2020 
 
 
Návrh usnesení č. 012 byl stažen                

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh prodeje jednotky č. 1312/101, jiný nebytový prostor, nacházející se v 1. podzemním podlaží 
budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1312, která je postavená na pozemku označeném 
jako stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně 
id. podílu 300/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé 
Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto podmínek : 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemcem. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje výše 
uvedených nemovitostí podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2020 
 
 
Návrh usnesení č. 013 byl stažen                

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje jednotky č. 1313/101, jiný nebytový prostor, nacházející se v 1. podzemním podlaží 
budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je postavená na pozemku označeném 
jako stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně 
id. podílu 411/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé 
Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto podmínek : 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemcem. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje výše 
uvedených nemovitostí podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2020 
 
 
Návrh usnesení č. 014 byl stažen                

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje jednotky č. 1313/101, jiný nebytový prostor, nacházející se v 1. podzemním podlaží 
budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je postavená na pozemku označeném 
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jako stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně 
id. podílu 411/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé 
Předměstí, Miroslavu Zemkovi, IČ 662 58 065, se sídlem Boháčova 729, 530 03 Pardubice a to za cenu 
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem (tato cena bude povýšena o DPH, pokud 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH). 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje výše 
uvedených nemovitostí podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 015 byl stažen                

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje jednotky č. 1313/102, jiný nebytový prostor, nacházející se v 1. podzemním podlaží 
budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je postavená na pozemku označeném 
jako stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně 
id. podílu 892/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé 
Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby až po datu 1.7.2022 a to za těchto podmínek : 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemcem. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje výše 
uvedených nemovitostí podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2022 
 
 
Návrh usnesení č. 016 byl stažen                

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje jednotky č. 1314/101, jiný nebytový prostor,  nacházející se v 1. podzemním podlaží 
budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1314, která je postavená  na  pozemku označeném 
jako  stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně 
id. podílu 424/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé 
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Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto podmínek : 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemcem. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje výše 
uvedených nemovitostí podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2020 
 

3 
Výroční zpráva komise pro sport za rok 2019 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2861/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
výroční zprávu o činnosti komise pro sport v roce 2019, která je přílohou tohoto usnesení. 

 

4 
Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

 
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 

- podrobně okomentoval návrhy usnesení č. 13, 14, 24, 25, 26, 28 a 31 
 
Rozprava: 
V. Ulrych: 

- požádal o doplňující informace k návrhům č. 1 a 3  
Reagoval T. Pelikán: k návrhu č. 3 uvedl, že pokud je jedna z informačních cedulí umístěna na 
trakčním stožáru dopravního podniku, bude odstraněna (z obrázku PK není totiž zcela patrné, 
zda je umístěna na trakčním stožáru či jiné ploše). 

- dále upozornil na stále se opakující nedoporučující stanovisko EO k bezúplatným směnám 
pozemků a vznesl dotaz k systémovému vypořádání se s těmito žádostmi. 



  14 

Reagoval D. Stránský – standardně jsou navrhovány směny formou dvou úplatných převodů, 
v dnešní zprávě je jedna výjimka, pro kterou ale bude i tak zadán znalecký posudek pro 
daňové potřeby. Pozemková komise bezúplatné převody standardně nedoporučuje. 

 
J. Mazuch – požádal o objasnění návrhu č. 16 
 
V. Martinec – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 3 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2862/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu výpovědní doby ve smlouvě o umístění nosiče reklamy na budově čp. 372, která je součástí 
pozemku označeného jako st.p.č. 848/2, vše v k.ú. Pardubice, uzavřené dne 28.7.1997 se 
společností BARTH Reklamka a.s., IČO 252 56 181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice – 
Dubina, z doby 6 měsíční na 1 měsíční. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpověď smlouvy o umístění nosiče reklamy na objektu 372, uzavřené dne 28.7.1997 se 
společností BARTH Reklamka a.s., IČO 252 56 181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice – 
Dubina bez uvedení důvodu, a to v případě, že společnost neuzavře dodatek ke smlouvě o umístění 
nosiče reklamy na budově čp. 372, která je součástí pozemku označeného jako st.p.č. 848/2, vše v 
k.ú. Pardubice, uzavřené dne 28.7.1997, o změně výpovědní doby. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě o umístění nosiče reklamy na budově čp. 372, která je součástí 
pozemku označeného jako st.p.č. 848/2, vše v k.ú. Pardubice, uzavřené dne 28.7.1997 se 
společností BARTH Reklamka a.s., IČO 252 56 181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice – 
Dubina, týkající se změny výpovědní doby. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2021 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
vypovědět smlouvu o umístění nosiče reklamy na budově čp. 372, která je součástí pozemku 
označeného jako st.p.č. 848/2, vše v k.ú. Pardubice, uzavřenou dne 28.7.1997 se společností BARTH 
Reklamka a.s., IČO 252 56 181 v případě, že nebude uzavřen dodatek k výše uvedené smlouvě. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2863/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem částí pozemků označených jako st.p.č.  848/1 o výměře 203 m2, st.p.č. 848/2 o výměře 173 
m2, vše v k.ú. Pardubice, ústavu Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562, se sídlem 
náměstí Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,na dobu určitou do 31. 12. 2029, za 
nájemné pro podnikatelské aktivity uvedené v Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování 
reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném 
znění,  ve výši 400,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu 
podléhajícímu DPH za účelem vybudování a užívání parkovací plochy, zpevněné plochy, stání pro 
kola, přístřešku na popelnice, schodiště, bezbariérového přístupu do objektů čp. 363 a 372 ul. Jana 
Palacha a vybudování oplocení. 
Nájemci budou účtovány náklady na venkovního osvětlení v areálu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod parkovací plochy, zpevněné plochy, stání pro kola, přístřešku na popelnice, 
schodiště, bezbariérového přístupu do objektů čp. 363 a 372 ul. Jana Palacha a oplocení 
vybudovaných na částech pozemků označených jako st.p.č.  848/1 o výměře 203 m2, st.p.č. 848/2 o 
výměře 173 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví ústavu Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., 
IČO 06372562, se sídlem náměstí Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice po ukončení nájemní smlouvy. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků označených jako st.p.č.  848/1 o výměře 203 m2, 
st.p.č. 848/2 o výměře 173 m2, vše v k.ú. Pardubice, ústavu Pardubický podnikatelský inkubátor 
z.ú., IČO 06372562. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu parkovací plochy, zpevněné plochy, stání pro kola, 
přístřešku na popelnice, schodiště, bezbariérového přístupu do objektů čp. 363 a 372 ul. Jana 
Palacha a oplocení vybudovaných na částech pozemků označených jako st.p.č.  848/1 o výměře 203 
m2, st.p.č. 848/2 o výměře 173 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví ústavu Pardubický 
podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562, do vlastnictví statutárního města Pardubice pokud 
bude ukončena nájemní smlouva na předmětný pozemek. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 28. 2. 2021 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/2864/2020               (pro 6, proti 0, zdrž. 3) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
umístění reklamního zařízení - 1 ks informační směrové tabule o rozměru 1 m2 (označení „P“) na 
části pozemku označeného jako p.p.č. 2772/18 v k.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX, na dobu 
neurčitou s 1 měsíční výpovědní dobou, za cenu 50,- Kč/m2/měsíc + DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
umístění reklamního zařízení - 1 ks informační směrové tabule o rozměru 1 m2 (označení „P“) na 
části pozemku označeného jako p.p.č. 2772/7 v k.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX, na dobu 
neurčitou s 1 měsíční výpovědní dobou, za cenu 50,- Kč/m2/měsíc + DPH, za podmínky, že před 
uzavřením smlouvy o umístění reklamního zařízení bude vydáno povolení silničního správního 
úřadu odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Pardubice I pro umístění reklamního zařízení 1 ks 
informační směrové tabule na místní komunikaci. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
umístění reklamního zařízení - 1 ks informační směrové tabule o rozměru 1 m2 (označení „P“) na 
části pozemku označeného jako p.p.č. 456/27 v k.ú. Pardubičky XXXXXXXXXXXXX, na dobu 
neurčitou s 1 měsíční výpovědní dobou, za cenu 50,- Kč/m2/měsíc + DPH, za podmínky, že před 
uzavřením smlouvy o umístění reklamního zařízení bude vydáno povolení silničního správního 
úřadu odboru investic, dopravy a  hospodářské správy  ÚMO Pardubice IV pro umístění reklamního 
zařízení 1 ks informační směrové tabule na místní komunikaci. 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o umístění reklamního zařízení - 1 ks informační směrové tabule o rozměru 1 m2 
(označení „P“) na části pozemku označeného jako p.p.č. 2772/18 v k.ú. Pardubice s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
V. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o umístění reklamního zařízení - 1 ks informační směrové tabule o rozměru 1 m2 
(označení „P“) na části pozemku označeného jako p.p.č. 2772/7 v k.ú. Pardubice s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o umístění reklamního zařízení - 1 ks informační směrové tabule o rozměru 1 m2 
(označení „P“) na části pozemku označeného jako p.p.č. 456/27 v k.ú. Pardubičky s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/2865/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku dle geometrického plánu č. 1232-1122/2018 nově vzniklého pozemku označeného jako 
p.p.č. 409/321 o výměře 39 m2, v k. ú. Studánka (vznik z p.p.č. 409/137) XXXXXXXXXXXXX  na dobu 
neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za účelem údržby pozemku na náklady vypůjčitele za 
podmínek, že předmětný pozemek může být oplocen pouze nízkým mobilním oplocením  s výškou 
max. do 50 cm bez podezdívky, bude pouze zatravněn, nebude osázen dřevinami a keři. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčkce dle geometrického plánu č. 1232-1122/2018 nově vzniklého pozemku 
označeného jako p.p.č. 409/321 o výměře 39 m2, v k. ú. Studánka (vznik z p.p.č. 409/137) s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/2866/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 720/13 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 
DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o., IČO 62061178, se sídlem Ke Kamenci 151, Bílé 
Předměstí, 530 03 Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na 
výše uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, 
nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování části 
chodníku v rámci přístavby školy. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
úplatný převod vybudované stavby části chodníku na pozemku označeném jako p.p.č. 720/13 o 
výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti DELTA – Střední škola informatiky a 
ekonomie, s.r.o., IČO 62061178, se sídlem Ke Kamenci 151, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu 1.000,-Kč, a to po vydání souhlasu či 
kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou stavbu. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku označeného jako p.p.č. 720/13 o výměře 5 m2 v k.ú. 
Pardubice se společností DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o., IČO 62061178. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na převod vybudované stavby části chodníku na pozemku označeném jako 
p.p.č. 720/13 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti DELTA – Střední škola 
informatiky a ekonomie, s.r.o., IČO 62061178, do vlastnictví statutáního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/2867/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 669/5 o výměře 8 m2 a částí pozemků označených jako 
p.p.č. 669/6 o výměře 20 m2, p.p.č. 669/7 o výměře 70 m2, p.p.č. 491/21 o výměře 24 m2, vše v 
k.ú. Pardubičky společnosti TOMEGAS s.r.o., IČO 25174363, se sídlem Táborská 260, 399 01 
Milevsko, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném 
pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5 
let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování sjezdu a výškové úpravy 
cyklostezky v rámci akce „Tlaková stanice LPG s plnírnou tlakových lahví, Pardubice-Pardubičky“. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
úplatný převod stavby sjezdu a stavebních úprav cyklostezky na pozemku označeném jako p.p.č. 
669/5 o výměře 8 m2 a na částech pozemků označených jako p.p.č. 669/6 o výměře 20 m2, p.p.č. 
669/7 o výměře 70 m2, p.p.č. 491/21 o výměře 24 m2, vše v k.ú. Pardubičky, z vlastnictví 
společnosti TOMEGAS s.r.o., IČO 25174363, se sídlem Táborská 260, 399 01 Milevsko, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice, za kupní cenu 1.000,-Kč, a to po vydání souhlasu či kolaudačního 
souhlasu stavebního úřadu  na výše uvedenou stavbu a stavební úpravu. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlovu o výpůjčce pozemku označeného jako p.p.č. 669/5 o výměře 8 m2 a částí pozemků 
označených jako p.p.č. 669/6 o výměře 20 m2, p.p.č. 669/7 o výměře 70 m2, p.p.č. 491/21 o 
výměře 24 m2, vše v k.ú. Pardubičky se společností TOMEGAS s.r.o., IČO 25174363. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na převod stavby sjezdu a stavebních úprav cyklostezky na pozemku 
označeném jako p.p.č. 669/5 o výměře 8 m2 a na částech pozemků označených jako p.p.č. 669/6 o 
výměře 20 m2, p.p.č. 669/7 o výměře 70 m2, p.p.č. 491/21 o výměře 24 m2, vše v k.ú. Pardubičky, z 
vlastnictví společnosti TOMEGAS s.r.o., IČO 25174363, do vlastnictví statutáního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/2868/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 420/161 v k.ú. Trnová v rozsahu 
geometrického plánu č. 793-817/2019, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, 
spočívajícího v provozování stávajícího vodovodu PVC d90, za jednorázovou náhradu ve výši 100,- 
Kč/bm + DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 420/161 v 
k.ú. Trnová  ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/2869/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
řízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 3875/4 v k.ú. Pardubice, v 
rozsahu geometrického plánu č. 9165-718/2019, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, 
spočívajícího v provozování stávajícího vedení kanalizačních stok DN 1700/2100 a DN 1700/1900, 
páteřního vodovodního řadu z litiny DN 400 a řadu DN 100, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- 
Kč/bm + DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 3875/4 v k.ú. 
Pardubice, v rozsahu geometrického plánu č. 9165-718/2019, ve prospěch společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/2870/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 351/22 v k.ú. Studánka, v 
rozsahu geometrického plánu č 1301-725/2019, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, 
spočívajícího v provozování stávajícího vodovodu DN 100, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- 
Kč/bm + DPH. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 351/22 v k.ú. 
Studánka, v rozsahu geometrického plánu č 1301-725/2019, ve prospěch společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/2871/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 381/1 v k.ú. Dražkovice, v 
rozsahu geometrického plánu č. 702-719/2019, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, 
spočívajícího v provozování stávajícího vedení vodovodu litina DN 100, za jednorázovou náhradu 
ve výši 300,- Kč/bm + DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 381/1 v k.ú. 
Dražkovice, v rozsahu geometrického plánu č. 702-719/2019, ve prospěch společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 6010863. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/2872/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 200/27 o výměře 29 m2 v k.ú. Ohrazenice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví   XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 65/2019 ze dne 26. 7. 2019 ve výši 1.000,- 
Kč/m2 povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.250,- Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 601086631, GasNet, 
s.r.o., IČO 27295567, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
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Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/2873/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 200/26 o výměře 28 m2 v k.ú. Ohrazenice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 65/2019 ze dne 26. 7. 2019 ve výši 1.000,- 
Kč/m2 povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.250,- Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 601086631, GasNet, 
s.r.o., IČO 27295567, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/2874/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 34/5 o výměře cca 360 m2, p.p.č. 37/15 o výměře cca 
9 m2, p.p.č. 338/6 o výměře cca 145 m2, vše v k.ú. Drozdice XXXXXXXXXXXXXna dobu neurčitou s 6 
měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 35,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemky budou 
spadat do režimu podléhajícímu DPH za účelem užívání pozemků pro uskladnění dřeva, 
zemědělských strojů a užívání skleníku, kůlny umístěných na předmětných pozemcích. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 34/2 o výměře 14 m2, p.p.č.34/5 o výměře 22 
m2, p.p.č.37/15 o výměře 2 m2, p.p.č.338/6 o výměře 2 m2 a pozemků označených jako p.p.č.34/3 
o výměře 43 m2, p.p.č.37/29 o výměře 366 m2, vše v k.ú. Drozdice z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 1312/11/19 ze dne 21. 10. 2019 ve výši 750,- Kč/m2 povýšenou o DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za podmínky úhrady 
geodetického zaměření předmětných částí pozemků ve výši 13.310,-Kč žadatelem. Kupní smlouva 
bude uzavřena po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených 
částí pozemků, žadatelem. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 34/5 o výměře cca 360 
m2, p.p.č. 37/15 o výměře cca 9 m2, p.p.č. 338/6 o výměře cca 145 m2, vše v k.ú. Drozdice s 
XXXXXXXXXXXXX. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/2875/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 2418/3 o výměře cca 65 m2 a p.p.č. 2419/2 o 
výměře cca 7 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
Společenství pro dům Benešovo náměstí 2517-2521, Pardubice, IČO 28825918, se sídlem Pardubice 
– Zelené Předměstí, Benešovo náměstí 2519, PSČ 53002, za kupní cenu 500,- Kč/m2, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh zrušení usnesení č. Z/563/2019.                 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/2876/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 139/5 o výměře 11 m2, p.p.č. 751/2 o výměře 329 
m2, vše v k.ú. Staré Čívice, z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 
248/7/2019 ze dne 29. 9. 2019 ve výši 150,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do 
režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 
4.000,- Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/2877/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení vybudovaných staveb (zpevněných ploch ze zámkové dlažby) na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře cca 145 m2, vše v k.ú. Pardubice, z 
vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za cenu 1.000,- Kč. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na odkoupení vybudovaných staveb (zpevněných ploch ze zámkové dlažby) 
na části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře cca 145 m2, vše v k.ú. Pardubice, z 
vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/2878/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 1244 o výměře 12 m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 1972-09/2018 ze dne 20. 6. 2018 ve výši 500,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh zrušení usnesení č. Z/2781/2018. 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/2879/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2155/15 o výměře cca 303 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Dopravní podnik 
města Pardubic a.s., IČO 63217066, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 
53220, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 68/643/19 ze 
dne 10. 12. 2019 ve výši 1.300,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH,  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve 
výši 3.500,-Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření souhlasného prohlášení o zúžení rozsahu věcného 
břemene na předmětném pozemku se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 
do katastru nemovitostí. 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/2880/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 409/64 o výměře 42 m2 v k.ú. Studánka z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 1317/16/19 ze dne 26. 11. 2019 ve výši 1.156,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/2881/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje dle geometrického plánu č. 1777-1/2019 nově vzniklého pozemku označeného jako 
st.p.č.1717 o výměře 2 m2 (vznik z p.p.č. 599/5) v k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního 
města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 3672-79/2019 ze dne 2. 12. 2019 ve výši 800,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatelka uhradí 
náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč uhrazené statutárním městem 
Pardubice za znalecký posudek. 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/2882/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 486/9 o výměře cca 665 m2, p.p.č. 486/8 o 
výměře cca 74 m2, p.p.č. 486/12 o výměře cca 280 m2, p.p.č. 486/13 o výměře cca 145 m2, vše v 
k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti TZB Tomášek 
s.r.o., IČO 01501330, se sídlem Hostovická 124, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, za kupní cenu v 
čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 250/9/2019 ke dni 27. 12. 2019 ve výši 
250,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH,  po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 4.000,-Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek.  Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého 
posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 
Kupní smlouva bude uzavřena zároveň se smlouvou o výpůjčce na části pozemků označených jako 
p.p.č. 486/8 o výměře 180 m2, p.p.č. 486/9 o výměře 469 m2, p.p.č. 486/12 o výměře 127 m2, 
p.p.č. 486/13 o výměře 11 m2 a pozemky označené jako 486/14 o výměře 80 m2, p.p.č. 486/15 o 
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výměře 47 m2, p.p.č. 486/7 o výměře 10 m2, p.p.č. 425/3 o výměře 104 m2, p.p.č. 487 o výměře 10 
m2, vše v k.ú. Pardubičky. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 486/8 o výměře 180 m2, p.p.č. 486/9 o výměře 469 
m2, p.p.č. 486/12 o výměře 127 m2, p.p.č. 486/13 o výměře 11 m2 a pozemků označených jako 
486/14 o výměře 80 m2, p.p.č. 486/15 o výměře 47 m2, p.p.č. 486/7 o výměře 10 m2, p.p.č. 425/3 
o výměře 104 m2, p.p.č. 487 o výměře 10 m2, vše v k.ú. Pardubičky společnosti TZB Tomášek s.r.o., 
IČO 01501330, se sídlem Hostovická 124, Černá za Bory, 533 01 Pardubice,  na dobu určitou 10 let 
ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem údržby předmětných pozemků bez nároku na 
úhradu vynaložených nákladů. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 486/8 o výměře 180 m2, p.p.č. 
486/9 o výměře 469 m2, p.p.č. 486/12 o výměře 127 m2, p.p.č. 486/13 o výměře 11 m2 a pozemků 
označených jako 486/14 o výměře 80 m2, p.p.č. 486/15 o výměře 47 m2, p.p.č. 486/7 o výměře 10 
m2, p.p.č. 425/3 o výměře 104 m2, p.p.č. 487 o výměře 10 m2, vše v k.ú. Pardubičky se společností 
TZB Tomášek s.r.o., IČO 01501330. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/2883/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh bezúplatného převodu pozemků označených jako p.p.č. 1388 o výměře 683 m2, p.p.č. 
1412/16 o výměře 88 m2, p.p.č. 2679/6 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/2884/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 680/38 o výměře 586 m2, p.p.č. 680/41 o 
výměře 53 m2 v k.ú. Svítkov, z vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se 
sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem č. 3800-50/2018 ze dne 11. 5. 2018 ve výši 1.200,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky 
budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního 
práva váznoucího na předmětných pozemcích. 
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Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. R/2885/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh bezúplatného převodu částí pozemků označených jako p.p.č. 1778/122 o výměře cca 53 m2, 
p.p.č. 1778/123 o výměře cca 55 m2, p.p.č. 1778/124 o výměře cca 170 m2, p.p.č. 1778/35 o 
výměře cca 117 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752, 
se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 1375, PSČ 53002, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice, za podmínky odstranění reklamního zařízení umístěného na pozemku označeném 
jako p.p.č. 1778/35 v k.ú. Pardubice. Výměry výše uvedených částí pozemků budou upřesněny 
geometrickým plánem. Znalecký posudek pro daňové potřeby uhradí statutární město Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh bezúplatného převodu části pozemku označeného jako p.p.č. 3000/57 o výměře cca 118 m2 
v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti EUROBIT REAL 
a.s., IČO 27443752, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 1375, PSČ 53002. Výměry výše 
uvedených částí pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Znalecký posudek pro daňové 
potřeby uhradí statutární město Pardubice.  
Se smlouvou o bezúplatném převodu výše uvedeného pozemku do vlastnictví společnosti EUROBIT 
REAL a.s., IČO 27443752, bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení bezúplatného věcného břemene 
ve prospěch statutárního města Pardubice spočívajího v právu chůze a jízdy na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 3000/57 o výměře cca 118 m2 v k.ú. Pardubice. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 3000/57 o 
výměře cca 118 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice spočívajícího v 
právu chůze a jízdy ve prospěch statutárního města Pardubice. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena zároveň se smlouvou o bezúplatném převodu výše uvedeného pozemku do 
vlastnictví společnosti EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752.   
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 
3000/57 o výměře cca 118 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice 
spočívajícího v právu chůze a jízdy ve prospěch statutárního města Pardubice.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. R/2886/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemků označených jako p.p.č. 1778/23 o výměře cca 573 m2, p.p.č. 1778/52 
o výměře cca 32 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
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XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 
472_87_2019 ze dne 19. 12. 2019 ve výši 3.500,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat 
do režimu podléhajícímu DPH,  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra 
výše uvedených částí pozemků, žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého 
posudku ve výši 3.250,-Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci vedených soudních řízení o vyklizení 
pozemku. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, a Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 601086631, na 
předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 1778/34 o výměře cca 641 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 472_86_2019 ze dne 19. 12. 2019 ve výši 3.500,- Kč/m2 + DPH 
v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za podmínky odstranění 
plechových garáží umístěných na předmětném pozemku. Výměra výše uvedené část pozemku bude 
upřesněna geometrickým plánem. 
 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. R/2887/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 5162/70 o výměře 113 m2, p.p.č. 5162/67 o 
výměře 398 m2, p.p.č. 5162/69 o výměře 116 m2, vše v k.ú. Pardubice, částí pozemků označených 
jako p.p.č. 330/3 o výměře cca 528 m2 a p.p.č. 540/3 o výměře cca 8 m2, vše v k.ú. Trnová z 
vlastnictví společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511, se sídlem Pardubice – Polabiny, 
Fáblovka 568, PSČ 53352, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 411_26_2019 ze dne 15. 9. 2019 ve výši 560,-Kč/m2 
u pozemků označených jako p.p.č. 5162/70, p.p.č. 5162/67,  p.p.č. 5162/69, vše v k.ú. Pardubice, a 
ve výši 747,- Kč/m2 u částí pozemků označených jako p.p.č. 330/3, p.p.č. 540/3, vše v k.ú. Trnová. 
Kupní cena bude povýšena o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu 
DPH.  
Před uzavřením kupní smlouvy bude proveden výmaz řízení o vyvlastnění práv váznoucího na 
pozemcích označených jako p.p.č. 5162/70, p.p.č. 5162/67, p.p.č. 5162/69, vše v k.ú. Pardubice a 
výmaz zástavního práva váznoucího na pozemcích označených jako p.p.č. 330/3 a p.p.č. 540/3, vše 
v k.ú. Trnová . 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 586/4 o výměře 288 m2, p.p.č. 586/3 o výměře 
1.207 m2, vše v k.ú. Trnová, p.p.č. 3678/15 o výměře 21 m2, p.p.č. 4270 o výměře 118 m2, p.p.č. 
4269 o výměře 117 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
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vlastnictví společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511, se sídlem Pardubice – Polabiny, 
Fáblovka 568, PSČ 53352, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
č. 412_27_2019 ze dne 15. 9. 2019 ve výši 650,-Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky budou spadat 
do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 
5.750,- Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 
Před uzavřením kupní smlouvy budou pozemky označené jako p.p.č. 3678/15, p.p.č. 4269, p.p.č. 
4270, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 586/3, p.p.č. 586/4 v k.ú. Trnová vyjmuty z nájemní smlouvy 
uzavřené se spol. ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, IČO 48154954, a bude doložen souhlas 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, s převodem pozemků označených jako p. p. č. 586/3 a 
p. p. č. 586/4, vše v k.ú. Trnová. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vyjmutí pozemků označených jako  p.p.č. 3678/15, p.p.č. 4269, p.p.č. 4270, vše v k.ú. Pardubice, 
p.p.č. 586/3, p.p.č. 586/4 v k.ú. Trnová z nájemní smlouvy uzavřené se spol. ZEAS, a.s. Pod 
Kunětickou horou, IČO 48154954, pokud bude Zastupitelstvem města Pardubic schválen prodej 
výše uvedených pozemků společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě se společností ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, IČO 48154954, 
o vyjmutí pozemků označených jako  p.p.č. 3678/15, p.p.č. 4269, p.p.č. 4270, vše v k.ú. Pardubice, 
p.p.č. 586/3, p.p.č. 586/4 v k.ú. Trnová. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 027 nebyl přijat               (pro 0,proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2165/18 o výměře 224 m2 v k.ú. Pardubice Společenství 
vlastníků jednotek domu 2096, 2097 Wolkerova, Pardubice, IČO 26010259, se sídlem Wolkerova 
2096, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za 
nájemné ve výši 7.000,- Kč/rok + DPH za účelem užívání stávajícího parkoviště pro vlastníky bytových 
jednotek v domě čp. 2096-2097 ul. Wolkerova. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2165/18 o výměře 224 m2 v 
k.ú. Pardubice Společenství vlastníků jednotek domu 2096, 2097 Wolkerova, Pardubice, IČO 
26010259. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI 
T: 28. 2. 2021 
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Návrh usnesení č. 028 nebyl přijat               (pro 0,proti 10, zdrž. 0) 
 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem pozemku označeného jako p.p.č. 2515/14 o výměře 14 m2 v k.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 6.000,- Kč/rok+DPH za účelem 
užívání parkovacího místa. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako p.p.č. 2515/14 o výměře 14 m2 v k.ú. 
Pardubice s  XXXXXXXXXXXXX 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
 
 
Návrh usnesení č. 029 nebyl přijat               (pro 0,proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 695/14 o výměře 3 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 700,-Kč/m2 + 
DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění osobního 
vozidla s umístěním nápisu „PARKOVIŠTĚ“. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 695/14 o výměře 3 m2 v 
k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 28. 2. 2020 
 
 
Návrh usnesení č. 030 nebyl přijat               (pro 0,proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 4323/5 o výměře 719 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou 10 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem zřízení a 
užívání odpočinkové a relaxační zóny a dětského hřiště pro děti a obyvatele ulice Javorová (lavičky, 
pískoviště..) za podmínky, že bude prokázáno, že záměr nenarušuje krajinný ráz, že nedojde k 
nežádoucímu narušení systému zeleně (např. břehová zeleň, liniová zeleň v krajině a pod)., že není 
narušena nebo významně omezena funkčnost skladebných částí systému ekologické stability a že je 
zachována průchodnost krajiny). Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po vyjmutí předmětné části ze 
smlouvy o výpůjčce uzavřené se společností STAVCONSULT PROJEKT a.s., IČO 28207696. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 4323/5 o výměře 719 m2 v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 031 nebyl přijat               (pro 0,proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 52/26 o výměře 4.456 m2, p.p.č. 52/10 o výměře 380 
m2, vše v k.ú. Pardubičky Pardubickému kraji, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, na dobu určitou 10 let ode dne uzavření smlouvy o 
výpůjčce, za účelem zřízení místa pro dočasné odstavování vozidel. Úpravu plochy pro odstavování 
vozidel jakož i její uvedení do původního stavu provede žadatel na svoje náklady. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 52/26o výměře 4.456 m2, p.p.č. 
52/10 o výměře 380 m2, vše v k.ú. Pardubičky s Pardubickým krajem, IČO 70892822. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 032 nebyl přijat               (pro 0,proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 401 o výměře 57 m2 v k.ú. Popkovice 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném 
pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5 let 
ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem stavebních úprav chodníku, vybudování zpevněné 
plochy a sjezdu na pozemek označený jako p.p.č. 45/13 v k.ú. Popkovice. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
úplatný převod vybudovaných stavebních úprav chodníku, vybudované zpevněné plochy a sjezdu na 
části pozemku označeném jako p.p.č. 401 o výměře 57 m2 v k.ú. Popkovice, z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu 1.000,-Kč, a to po vydání 
souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou stavební úpravu chodníku, na 
stavbu zpevněné plochy a sjezdu. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 401 o výměře 57 m2 v k.ú. 
Popkovice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
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IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na převod vybudovaných stavebních úprav chodníku, vybudované zpevněné 
plochy a sjezdu na části pozemku označeném jako p.p.č. 401 o výměře 57 m2 v k.ú. Popkovice, z 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 033 nebyl přijat               (pro 0,proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu vlastníka pozemku označeného jako p.p.č.  252/1 v k.ú. Pardubice společnosti LED 
MULTIMEDIA s.r.o., IČO 28118642, se sídlem Klokotská 744/29, 390 01 Tábor, se vzdušným přesahem 
konstrukce zařízení pro reklamu v podobě velkoplošné LED stěny, ve výšce spodního okraje 
konstrukce 5,3 m nad pozemek města, které bude umístěno na fasádě objektu č.p. 1484 Masarykovo 
náměstí. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
vydání souhlasu vlastníka pozemku označeného jako p.p.č.  252/1 v k.ú. Pardubice společnosti LED 
MULTIMEDIA s.r.o., IČO 28118642. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 034 nebyl přijat               (pro 0,proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o výměře 147 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 
Kupní smlouva bude uzavřena po  ukončení nájemních smluv uzavřených na předmětný pozemek s 
XXXXXXXXXXXXXa XXXXXXXXXXXXX. 
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Návrh usnesení č. 035 nebyl přijat               (pro 0,proti 10, zdrž. 0) 
 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o výměře cca 71 m2 v k.ú. Rosice nad 
Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 
určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 
schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH,  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
uvedené části pozemku, žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud 
bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, GasNet, s.r.o., IČO 27295567, na předmětný pozemek a po vkladu 
práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o výměře cca 76 m2 v k.ú. Rosice nad 
Labem XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a 
místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,  po doložení geometrického plánu, 
kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na 
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 
Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, GasNet, s.r.o., IČO 27295567, na předmětný pozemek a po vkladu 
práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
 
 
Návrh usnesení č. 036 nebyl přijat               (pro 0,proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře cca 145 m2 (mimo části 
pozemku nezatíženého souborem veřejného osvětlení a jeho ochranného pásma) v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH,  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
uvedené části pozemku, žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud 
bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětný pozemek a po vkladu práv 
vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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darování vybudovaných staveb (zpevněných ploch ze zámkové dlažby) na části pozemku označeného 
jako p.p.č. 3710/1 o výměře cca 145 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu na darování vybudovaných staveb (zpevněných ploch ze zámkové dlažby) 
na části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře cca 145 m2, vše v k.ú. Pardubice, z 
vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD  
T: 28. 2. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 037 nebyl přijat               (pro 0,proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 492/10 o výměře 980 m2, p.p.č. 492/8 o výměře 181 
m2, vše v k.ú. Pardubičky společnosti Marius Pedersen a.s., IČO 42194920, se sídlem Průběžná 
1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem 
na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, a Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 601086631, na 
předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
 
 
Návrh usnesení č. 038 nebyl přijat               (pro 0,proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh bezúplatného převodu částí pozemků označených jako p.p.č. 34/2 o výměře 14 m2, p.p.č.34/5 
o výměře 22 m2, p.p.č.37/15 o výměře 2 m2, p.p.č.338/6 o výměře 2 m2 a z pozemků označených 
jako p.p.č.34/3 o výměře 43 m2, p.p.č.37/29 o výměře 366 m2, vše v k.ú. Drozdice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za podmínky úhrady geodetického 
zaměření předmětných částí pozemků ve výši 13.310,-Kč žadatelem. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 34/5 o výměře cca 360 m2, p.p.č. 37/15 o 
výměře cca 9 m2, p.p.č. 338/6 o výměře cca 145 m2, vše v k.ú. Drozdice z vlastnictví statutárního 
města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXXza kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou 
znaleckým posudkem č. 3091-65/19 ze dne 15. 5. 2019 výši 22,-Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky 
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budou spadat do režimu podléhajícímu DPH,  
po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, 
žadatelem. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje  částí pozemků označených jako p.p.č. 34/2 o výměře 14 m2, p.p.č.34/5 o výměře 22 
m2, p.p.č.37/15 o výměře 2 m2, p.p.č.338/6 o výměře 2 m2 a z pozemků označených jako p.p.č.34/3 
o výměře 43 m2, p.p.č.37/29 o výměře 366 m2, vše v k.ú. Drozdice z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXXza kupní cenu ve výši 200,-Kč/m2 + DPH v případě, že 
pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, za podmínky úhrady geodetického zaměření 
předmětných částí pozemků ve výši 13.310,-Kč žadatelem. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje  částí pozemků označených jako p.p.č. 34/2 o výměře 14 m2, p.p.č.34/5 o výměře 22 
m2, p.p.č.37/15 o výměře 2 m2, p.p.č.338/6 o výměře 2 m2 a z pozemků označených jako p.p.č.34/3 
o výměře 43 m2, p.p.č.37/29 o výměře 366 m2, vše v k.ú. Drozdice z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 400,- Kč/m2 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za podmínky 
úhrady geodetického zaměření předmětných částí pozemků ve výši 13.310,-Kč. Kupní smlouva bude 
uzavřena po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí 
pozemků, žadatelem. 
 
 
Návrh usnesení č. 039 nebyl přijat               (pro 0,proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje dle geometrického plánu č. 1232-1122/2018 nově vzniklého pozemku označeného 
jako p.p.č. 409/321 o výměře 39 m2, v k. ú. Studánka (vznik z p.p.č. 409/137) z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu navrženou žadateli ve 
výši 3.900,- Kč + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 
do katastru nemovitostí. 
 
 
Návrh usnesení č. 040 nebyl přijat               (pro 0,proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh bezúplatného převodu části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/33 o výměře cca 703 m2 v 
k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti HARMONY CLUB HOTELY, a.s., IČ 60108878, se sídlem 
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Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn, do vlastnictví statutárního města Pardubice. Výměra výše 
uvedené části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh bezúplatného převodu části pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře cca 703 m2 v 
k.ú. Pardubice z vlastnictví  statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti HARMONY CLUB 
HOTELY, a.s., IČ 60108878, se sídlem Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn. Výměra výše uvedené 
části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. 
Darovací smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětné části ze smlouvy o výpůjčce V_0433/MO2 
uzavřené se společností Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, dne 17.6.2019. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře cca 703 m2 v k.ú. Pardubice ze 
smlouvy o výpůjčce V_0433/MO2 se společností Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 
06303391, uzavřené dne 17.6.2019. 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce V_0433/MO2 se společností Centrum bydlení pro seniory 
Pardubice, s.r.o., IČO 06303391. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 

5 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 

- bez doplňujících informací 
 
Rozprava: 
J. Mazuch – vznesl dotaz k upřesnění rozpočtové kapitoly u návrhu č. 1 a 2 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2888/2020               (pro 10,proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-089 „Psí útulek - PD“ dodavateli Sinc s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 28814878 s nabídkovou cenou 980.000,- Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2889/2020               (pro 10,proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-043 „Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici - PD“ dodavateli 
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČO: 44569688, s nabídkovou 
cenou 561.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/2890/2020               (pro 10,proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 
"Odborné učebny ITI – II. etapa – realizace – učební pomůcky a strojní vybavení“ zadané v 
otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2019/020 ze dne 16. 9. 
2019, na základě změnového listu č. 1 upravujícího změnu díla vzniklou při její vlastní realizaci, s 
dodavatelem Z+M Partner, spol. s.r.o., IČO: 268 43 935, s cenou méněprací ve výši - 3.105,80 Kč bez 
DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. . OVZ/VZZR/2019/020 ze dne 16. 9. 2019 s dodavatelem 
Z+M Partner, spol. s.r.o., IČO: 268 43 935, v rámci realizace akce "Odborné učebny ITI – II. etapa – 
realizace – učební pomůcky a strojní vybavení“, na základě změnového listu č. 1 upravujícího 
změnu díla vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou méněprací ve výši - 3.105,80 Kč bez DPH. 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 29. 2. 2020 
 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/2891/2020               (pro 10,proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 
"Odborné učebny ITI – II. etapa – realizace – vybavení mobiliářem“ zadané v otevřeném řízení o 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2019/019 ze dne 16. 9. 2019, na základě 
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změnového listu č. 1 upravujícího změnu díla vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavatelem Z+M 
Partner, spol. s.r.o., IČO: 268 43 935. Změna nemá vliv na cenu ( V objektu ZŠ Košťála bude 
nahrazen ventil zemního plynu laboratorním kahanem). 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.  OVZ/VZZR/2019/019 ze dne 16. 9. 2019 s dodavatelem 
Z+M Partner, spol. s.r.o., IČO: 268 43 935, v rámci realizace akce "Odborné učebny ITI – II. etapa – 
realizace – vybavení mobiliářem“, na základě změnového listu č. 1 upravujícího změnu díla vzniklou 
při její vlastní realizaci. Změna nemá vliv na celkovou cenu díla. 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 29. 2. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/2892/2020               (pro 10,proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce " Odborné učebny ITI – II. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž ČÁST 1: 
ZŠ Benešovo nám.“ zadávané v otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ-
VZZR-2019-017-1 ze dne 16.9.2019, na základě změnového listu č. 01 upravujícího změnu stavby 
vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavatelem CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice, 
Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice, IČO: 25285262 s cenou víceprací  ve výši 
134.145,87 Kč bez DPH a cenou méněprací ve výši  - 811.160,19 Kč bez DPH. Současně se prodlužuje 
termín dokončení díla z 23.2.2020 na 31.3.2020. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2019-017-1 ze dne 16.9.2019 s dodavatelem 
CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice, IČO: 25285262, v rámci realizace akce "Odborné 
učebny ITI – II. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž ČÁST 1: ZŠ Benešovo 
nám.“ na základě změnového listu č. 01, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci 
s cenou prací (vícepráce a méněpráce) ve výši  - 677.014,32 Kč bez DPH a termínem dokončení prací 
31.3.2020. 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 29.2.2020 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/2893/2020               (pro 10,proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na stavební 
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práce „Odborné učebny ITI - II. etapa-realizace-stavební práce a strukturovaná kabeláž, část 2: ZŠ J. 
Ressla“, zhotovitel CHRPA stavební společnost s.r.o., Raisova ul.232,530 02 
Pardubice,IČO:25285262, o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OVZ-VZZR-2019-017-2 ze dne 
16.9.2019 na základě změnového listu č. 1,  který upravuje změnu stavby vzniklou při její 
vlastní  realizaci  s cenou (víceprací –méněprací) ve výši  - 162.016,24  Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 16.9.2019s dodavatelem CHRPA stavební společnost s.r.o., 
Raisova ul.232,530 02 Pardubice, IČO:25285262, na základě změnového listu č. 1, který upravuje 
změnu stavby vzniklou při vlastní realizaci, s cenou (víceprací –méněprací) ve výši – 162.016,24 Kč 
bez DPH. 
Z: Ing. Hruška, vedoucí OMI 
T: 29.2.2020 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/2894/2020               (pro 10,proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce "Odborné učebny ITI – II. etapa – realizace – stavební úpravy a strukturovaná kabeláž – část 
3: ZŠ E. Košťála (Dubina)“ zadané v otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
OVZ/VZZR/2019/017-3 ze dne 16. 9. 2019, na základě změnového listu č. 1 upravujícího změnu díla 
vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavatelem TIMRA s.r.o., IČO: 04806859, s cenou méněprací ve 
výši – 23.400,- Kč bez DPH a s cenou víceprací 3.250,- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2019/017-3 ze dne 16. 9. 2019 s dodavatelem 
TIMRA s.r.o., IČO: 04806859, v rámci realizace akce "Odborné učebny ITI – II. etapa – realizace – 
stavební úpravy a strukturovaná kabeláž – část 3: ZŠ E. Košťála (Dubina)“, na základě změnového 
listu č. 1 upravujícího změnu díla vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou prací (vícepráce a 
méněpráce) ve výši – 20.150,- Kč bez DPH. 
Z: Ing. Hruška, vedoucí OMI 
T: 29. 2. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/2895/2020               (pro 10,proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce "ZŠ Npor. Eliáše – rekonstrukce kuchyně a gastro“ zadávané v otevřeném řízení o uzavření 
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dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2019-014 ze dne 16.9.2019, na základě změnových listů 
č. 01-03 upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavatelem „MARHOLD a.s., 
Motoristů 24, 530 06 Pardubice, IČO: 150 50 050 s cenou víceprací  ve výši 928.569,83 Kč bez DPH a 
cenou méněprací ve výši  - 990.916,33 Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2019-014 ze dne 16.9.2019 s dodavatelem 
MARHOLD a.s., IČO: 150 50 050, v rámci realizace akce " ZŠ Npor. Eliáše – rekonstrukce kuchyně a 
gastro“ na základě změnových listů č. 01-03, upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní 
realizaci s cenou prací (vícepráce a méněpráce) ve výši  - 62.346,50 Kč bez DPH. 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 29.2.2020 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/2896/2020               (pro 10,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. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-009 „MŠ L. Matury – 
rekonstrukce kuchyně a gastro“ dodavateli MARHOLD a.s., Motoristů 24, Pardubice – Svítkov, PSČ 
530 06, IČO: 150 50 050 s nabídkovou cenou 5.946.722,06 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/2897/2020               (pro 10,proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
5 výjimky ze směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-010 "Památník Zámeček – odborné restaurátorské 
práce" firmě MgA. Petr Rejman, se sídlem Ke Koupališti 379, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 
73985619, s nabídkovou cenou ve výši 246.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/2898/2020               (pro 10,proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
5 výjimky ze směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu „Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie v rámci zakázky – Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K. Neumanna" 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly 405 
02, s předpokládanou cenou ve výši 2.195.919,- Kč bez DPH. 

 

6 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 

- informoval pana primátora, že byl nominován jako člen hodnotící komise v rámci zakázky 
„Rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti – kanalizace“ 

 
Rozprava: 
M. Charvát – k návrhům č. 1, 2 a 6 požádal o doplnění Jana Nadrchala jako člena hodnotící komise 
V. Štěpánek – k návrhu č. 1 vznesl požadavek na zaslání informací, co všechno bude v rámci zakázky 
řešeno, dále vznesl dotaz k návrhu č. 2, o kolik lodžií se jedná → reagoval J. Hruška – v případě 
návrhu č. 1 se jedná o kompletní výměnu elektrorozvodů vč. osvětlení ve veřejných prostorách domu; 
v případě návrhu č. 2 se jedná o sanaci lodžií ve 12. patrovém bytovém domě, cca 5 lodžií na jedno 
patro.  
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2899/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-003 „BD 
Jana Zajíce 959 – výměna rozvodů elektroinstalace ve společných prostorách“ níže uvedené 
dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
•     STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 25968203 
•     STAKVO s.r.o., IČO: 27472221 
•     MARHOLD a.s., IČO: 15050050 
•     TIMRA s.r.o., IČO: 04806859 
•     Stavitelství Kudláček s.r.o., IČO: 02680327. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-003 „BD Jana Zajíce 959 – výměna rozvodů elektroinstalace ve 
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společných prostorách“ hodnotící komisi ve složení: 
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martin Pilař – OMI 
• Bc. Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2900/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-004 „BD K 
Rozvodně 97 - Sanace lodžií objektu“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
•     IVEXI s.r.o., IČO: 25298968 
•     STAKVO s.r.o., IČO: 27472221 
•     MARHOLD a.s., IČO: 15050050 
•     RELICO s.r.o., IČO: 28781546 
•     Aleš Slezák FAS s.r.o., IČO: 27469476. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-004 „BD K rozvodně 97 - Sanace lodžií bytového objektu“ hodnotící 
komisi ve složení: 
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martin Pilař – OMI 
• Bc. Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/2901/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-006 „MŠ 
Grusova - rekonstrukce kuchyně a gastro“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• BW - Stavitelství, s.r.o., IČO: 15049752 
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 25968203 
• Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO: 25253361 
• Aleš Slezák FAS s.r.o., IČO: 27469476 
• T&P Project s.r.o., IČO: 27526411                     
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-006 „MŠ Grusova - rekonstrukce kuchyně a gastro“ hodnotící komisi v 
tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Vratislava Šišková - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/2902/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-007 „MŠ 
Resslova - oprava chodníku za budovou“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• TIMRA s.r.o., IČO : 04806859 
• mat.CZ s.r.o., IČO : 08288411 
• David Hrubeš, IČO : 70165939 
• MIROS Pardubice a.s., IČO : 27523934   
• INSTAV Hlinsko a.s., IČO : 25284959 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-007 „MŠ Resslova - oprava chodníku za budovou“ hodnotící komisi v 
tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Vratislava Šišková - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/2903/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-008 
„Rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti - kanalizace“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:  
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• BAUSET CZ, a.s., IČO : 63217139 
• MATEX HK s.r.o., IČO : 25968807 
• Agrostav Pardubice a.s., IČO : 46506063 
• KVIS Pardubice a.s., IČO : 46506934  
• GASCO spol. s r.o., IČO : 15049035 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-008 „Rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti - kanalizace“ hodnotící komisi 
v tomto složení: 
•   Ing. Martin Charvát – primátor 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Eva Klívarová - OITS/OMI 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/2904/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-005 „BD 
Okrajová 294 - 295 - Sanace havarijního stavu balkónů“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky:  
•     BAUSET CZ a.s., IČO: 63217139 
•     STAKVO s.r.o., IČO: 27472221 
•     Stavitelství Kudláček s.r.o., IČO: 02680327 
•     STAFI Finalizace staveb s.r.o., IČO: 25968203 
•     Aleš Slezák FAS s.r.o., IČO: 27469476. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-005 „BD Okrajová 294 - 295 - Sanace havarijního stavu balkónů“ 
hodnotící komisi ve složení: 
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martin Pilař – OMI 
• Bc. Jan Nadrchal, náměstek primátora. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/2905/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-011 
„Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle Rosického mostu - technický dozor investora“ níže 
uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• ATELIER Atis Pardubice ,spol. s.r.o., IČO : 46506187 
• Malínský s.r.o., IČO : 25998153 
• H.A.C. spol. s r.o., IČO : 49812670 
• Pavel Horáček, IČO : 45512566 
• SPIN & spol. s.r.o., IČO : 25256335 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-011 „Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle Rosického mostu - 
technický dozor investora“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Ing. Petr Kvaš  – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Libor Jirout - OITS/OMI. 

7 
SYNER - čerpání bankovní záruky 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2906/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
čerpání částky 362.106,-- Kč z bankovní záruky č. 576001/15, dle záruční listiny vystavené dne 23. 
února 2015 obchodní společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 
Praha 4 (dále jen „bankovní záruka“), za podmínky, že společnost SYNER s.r.o., IČO: 48292516, se 
sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, neuhradí do 10. 2. 2020 částku 362.106,-- Kč na účet 
města v souladu s výzvou města označenou pod č.j. 6346/2020 doručenou SYNERU s.r.o. dne 20. 1. 
2020. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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čerpat částku 362.106,-- Kč z bankovní záruky za podmínek stanovených v usnesení I.  
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: do 23. 2. 2020 

8 
Zvýšení nájemného o roční míru inflace 

 
Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2907/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení nájemného v roce 2020 za nebytové prostory a objekty, pozemky, a dále za umístění 
reklamních zařízení a antén na pozemcích a budovách města, o míru inflace za rok 2019 ve výši 
2,8%. 

 

9 
Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2908/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (48,40 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
28. 2. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 72,69 
Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2909/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (25,94 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, právnické osobě – Dopravní podnik města 
Pardubic a.s., IČ: 63217066, se sídlem Teplého 2141, Pardubice, PSČ 532 02, zastoupené Ing. 
Tomášem Pelikánem, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 100,-- Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (89,89 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, právnické osobě – Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ: 
63217066, se sídlem Teplého 2141, Pardubice, PSČ 532 02, zastoupené Ing. Tomášem Pelikánem, 
na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 100,-- Kč/m2/1měsíc. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvy dle bodu I. a II. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/2910/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (79,12 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – po 
dobu trvání pracovního poměru ke Statutárnímu městu Pardubice - útvaru Městské policie, za 
nájemné ve výši 80,-- Kč/m2/1měsíc.  
Jedná se o služební byt. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/2911/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 1+1 (36,27 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXa panu 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021 s 
automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/2912/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č.  XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2+1 (64,08 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 1. 
2. 2020 do 31. 1. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců za nájemné ve výši 
72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/2913/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č.  XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (71,47 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 1. 
3. 2020 do 28. 2. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců za nájemné ve výši 
72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2020 
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Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/2914/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX, o velikosti 1+1 (42,56 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 
28. 2. 2020 do 28. 2. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve 
výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/2915/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
1. ukončení nájmu bytu dohodou k 15. 2. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, a panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX byt č. XXXXXXXXXXXXX o 
velikosti 1+3, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
2. ukončení nájmu bytu dohodou k 29. 2. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 1+1, v domě č.p. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
3. ukončení nájmu bytu dohodou k 29. 2. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1, v domě č.p. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
4. ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 4. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, a panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, byt č.XXXXXXXXXXXXX o 
velikosti 1+3, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX Pardubice 
5. ukončení nájmu bytu dohodou k 15. 2. 2020 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1, v domě č.p. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
6. ukončení nájmu bytu dohodou k 15. 2. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č.XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+3, v domě č.p. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít dohody o ukončení nájmu bytu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 5. 2020 
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Návrh usnesení č. 009 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Dašice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2020 
 
 
Návrh usnesení č. 010 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a panu XXXXXXXXXXXXX nar. 
XXXXXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2020 
 
 
Návrh usnesení č. 011 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2020 
 
 
Návrh usnesení č. 012 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Lázně 
Bohdaneč. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2020 
 
 
Návrh usnesení č. 013 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2020 
 
 
Návrh usnesení č. 014 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX oba trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2020 
 
 
Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Heřmanův 
Městec. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2020 
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Návrh usnesení č. 016 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2020 
 
 
Návrh usnesení č. 017 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2020 
 
 
Návrh usnesení č. 018 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXXXX trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2020 
 

10 
Revokace usnesení - pozemky 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2916/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh změny stávajícího textu uvedeného v usnesení č. Z/634/2019 bod I. týkajícího se prodeje 
části pozemku označeného jako p.p.č. 1635/7 o výměře cca 10.659 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví spolku Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s., IČO 
42939585, se sídlem U Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, z původního textu „do 
vlastnictví spolku Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s., IČO 42939585, se sídlem U Stadionu 
1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice“ na text „do vlastnictví společnosti Tennis Port 
Pardubice s.r.o., IČO 08819149, se sídlem Bulharská 1592, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice“. 
Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh doplnění usnesení č. Z/634/2019 bod III. týkajícího se závazků kupujícího nepřevést 
vlastnictví k předmětu převodu ani k jeho části na jakoukoliv třetí osobu a využívat předmět 
převodu pouze ke spolkové činnosti (hlavní i vedlejší) kupujícího o text „Platnost výše uvedených 
závazků bude sjednána na dobu 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy smluvními stranami. 
Dodržení těchto závazků bude v kupní smlouvě zajištěno smluvní pokutou ve výši 1.000.000,-Kč.“. 
Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2917/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh změny stávajícího textu uvedeného v usnesení č. Z/393/2019 bod XIV.  týkajícího se 
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 2/20 k pozemku p. p. č. 5207/7 v k.ú. od společnosti 
ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, IČO 48154954, se sídlem Brozanská 490, Staré Hradiště v rámci 
investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“ z původního 
textu „za kupní cenu 1.612,- Kč“ na text „za kupní cenu 1.612,- Kč + DPH“. Ostatní text usnesení 
zůstává beze změny. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh změny stávajícího textu uvedeného v usnesení č. Z/393/2019 bod XX.  týkajícího se 
odkoupení pozemku p.p.č. 5207/17 v k.ú. Pardubice od společnosti ZEAS, a.s. Pod Kunětickou 
horou, IČO 48154954, se sídlem Brozanská 490, Staré Hradiště v rámci investiční akce „Cyklistická 
stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“ z původního textu „za kupní cenu 303.200,- 
Kč“ na text „za kupní cenu 303.200,- Kč + DPH“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
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11 
Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

 
Zpravodaj: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2918/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 
oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentaci – v rámci zadávání podlimitní 
veřejné zakázky na služby v otevřeném řízení "Dům hudby – rekonstrukce okolí - PD".  
Přílohu zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace vč. příloh. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2919/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 
(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 
rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Dům hudby – rekonstrukce okolí - PD" hodnotící 
komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci): 
Ing. Petr Kvaš (PaedDr. Jan Mazuch) 
Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 
Ing. Jiří Lejhanec (František Brendl) 
Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Jan Dvořáček) 
Ing. Jan Chvojka (Vít Vojta) 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/2920/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 
oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "Opravy bytových jednotek - XII. 
etapa".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/2921/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 
(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 
rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Opravy bytových jednotek - XII. etapa" hodnotící 
komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 
Mgr. Bc. Radek Hejný (Dušan Salfický) 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (Ing. Petr Kvaš) 
František Brendl (Ing. arch. Aleš Klose) 
Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Ivana Srbová) 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/2922/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 
oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "Opravy bytových jednotek - XIII. 
etapa".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 
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Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/2923/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 
(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 
rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Opravy bytových jednotek - XIII. etapa" hodnotící 
komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 
Mgr. Bc. Radek Hejný (Dušan Salfický) 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (Ing. Petr Kvaš) 
František Brendl (Ing. arch. Aleš Klose) 
Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Ivana Srbová) 

 

12 
Zadávací řád veřejných zakázek 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál a uvedl, že s ohledem na potřebu úprav 

nesrovnalostí v textu směrnice materiál stahuje z projednávání. 
 
 
 

13 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek – 

ORS 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- předal slovo M. Čadovi, který stručně okomentoval předloženou zprávu a dále reagoval na 

dotaz V. Štěpánka k propojení mostů Kohnův a Červeňák s napojením na cyklostezku. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2924/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané v otevřeném řízení "Propojení cyklistické stezky podél ulice Kunětické s 
navazujícími cyklostezkami“, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku 
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hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka dodavatele, který je vybrán k uzavření smlouvy: 
TIMRA s.r.o., Pardubice, IČO: 04806859, s nabídkovou cenou ve výši 2.555.604,35 Kč bez DPH; 
druhý v pořadí se umístil dodavatel MIROS Pardubice a.s., Pardubice, IČO: 27523934, s nabídkovou 
cenou ve výši 2.576.528,96 Kč bez DPH; třetí v pořadí se umístil dodavatel SOVIS CZ, a.s., Hradec 
Králové, IČO: 27532208, s nabídkovou cenou ve výši 3.292.517,57 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2925/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 
„DODÁVKA JEDNOTNÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ PARKOVÁNÍ A EFEKTIVNÍHO VYUŽITÍ VOLNÝCH 
PARKOVACÍCH KAPACIT NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE“ pro část zadávacího řízení 
B: Dodávka a instalace parkovacích automatů, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním v souladu 
s § 60 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě 
výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka dodavatele, který je vybrán k uzavření 
smlouvy: Energovod CZ, a.s., Praha, IČO: 04155637, s nabídkovou cenou ve výši 20.770.591,-- Kč 
bez DPH za dodávku a montáž celkem 115 ks parkovacích automatů, s nabídkovou cenou ve výši 
162.598,-- Kč bez DPH/měsíc (měsíční paušální platba za pětiletý pozáruční servis) a s nabídkovou 
cenou ve výši 649,-- Kč bez DPH/1 hodina mimozáručního servisu; druhý v pořadí se umístil 
dodavatel ClickPark s.r.o., Praha, IČO: 28968506, s nabídkovou cenou ve výši 22.408.294,-- Kč bez 
DPH za dodávku a montáž celkem 115 ks parkovacích automatů, s nabídkovou cenou ve výši 
258.095,-- Kč bez DPH/měsíc (měsíční paušální platba za pětiletý pozáruční servis) a s nabídkovou 
cenou ve výši 750,-- Kč bez DPH/1 hodina mimozáručního servisu. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/2926/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na služby "CS 
propojení mostů Kohnův a Červeňák s napojením na CS v ul. Kyjevská – PD“ zadávané v otevřeném 
řízení, o uzavření smlouvy, na základě doporučení hodnotící komise, s dodavatelem Dopravně 
inženýrská kancelář, s.r.o., Hradec Králové, IČO: 27466868, s nabídkovou cenou ve výši 1.997.000,-- 
Kč bez DPH a nabídkovou cenou za autorský dozor ve výši 680,-- Kč bez DPH/1 hodina. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/2927/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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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. 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek (výjimky ze směrnice zadavatele – 
přímé zadání) o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace a 
související inženýrská činnost pro akci – Terminál Univerzita Pardubice" dodavateli OPTIMA, spol. s 
r.o., Vysoké Mýto, IČO: 15030709, s nabídkovou cenou ve výši 890.000,-- Kč bez DPH. 

 

14 
Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory Hostovaná spisová 

služba pro PO 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Rozprava: 
J. Nadrchal – uvedl, že nebude hlasovat z důvodu, že předložený návrh se týká jeho bývalého 
zaměstnavatele. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2928/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory Hostovaná spisová 
služba pro PO mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, a společností GEOVAP, spol. s r. 
o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, a to ve znění dle přílohy, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory Hostovaná spisová služba 
pro PO mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, a společností GEOVAP, spol. s r. o., se 
sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, který je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Zdeňka Malá, vedoucí odboru informačních technologií 
T: 29.2.2020 

15 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2929/2020               (pro 11, 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 č. OIT-VZMR-2020-01 "Nákup licence pro 1 procesor programu Long-Term 
Docs SDK“ dodavateli Software602 a.s., Hornokrčská 15, Praha 4, IČ: 63078236, s nabídkovou 
cenou 193.500,- Kč bez DPH (234.135,- Kč včetně DPH). 

 

16 
Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2930/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Rady města Pardubic uvedené v příloze 
usnesení. 

 

17 
Záležitosti Turistického informačního centra Pardubice, p.o. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Rozprava: 
L. Ministrová – požádala o představení nové ředitelky na jednání RmP 
Reagoval J. Mazuch – uvedl, že se paní ředitelka přijde představit na další jednání RmP. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2931/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vyplacení odměny paní Markétě Dolečkové, pověřené řízením Turistického informačního centra 
Pardubice, příspěvkové organizace. 

 

18 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- upozornil na chybně uvedenou funkci pana Nečase, vedoucího ekonomického odboru 
v předloženém materiálu. 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2932/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí finančního daru Společnosti Parkinson, z.s., klubu Pardubice, IČ 60458887, Volyňská 
933/20, Praha, na dopravu a účast na Sportovní hry 2020 postižených Parkinsonovou nemocí, ve 
výši Kč 3,7 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2933/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí finančního daru XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pardubice, na 
činnost Oblastního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Pardubice, ve výši Kč 12,0 tis., z 
rezervy Rady města Pardubic. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/2934/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s. - okresní myslivecký spolek Pardubice, 
IČ 67777520, Hůrka 1789, Pardubice, na uspořádání 46. Okresního mysliveckého plesu, ve výši Kč 
30,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. Finanční prostředky jsou poskytovány v režimu podpory 
"de minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/2935/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
rozpočtové opatření č. 35. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 
tis. z položky "Rezerva náměstkyně Ing. Heleny Dvořáčkové" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
položku "Rezerva náměstka Bc. Jana Nadrchala" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

 

19 
Úprava platových výměrů ředitelek příspěvkových organizací zřizovaných 

statutárním městem Pardubice 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2936/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 
s účinností od 01.03.2020 plat dle návrhu:  
Mgr. et Mgr. Miloslavě Christové, ředitelce Turistického informačního centra Pardubice, p.o.; 
PaedDr. Světlaně Divecké, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 
2258. 
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20 
Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře SmP a.s. (změna stanov) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2937/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Vyzývá 
v pozici jediného akcionáře představenstvo společnosti Služby města Pardubic a.s. ke zpracování 
návrhu specifikace účelu společnosti a předmětu její činnosti, a to ve formě možného budoucího 
znění stanov společnosti v této oblasti. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
představenstvu společnosti Služby města Pardubic, a.s. předložit návrh specifikace účelu 
společnosti a předmětu její činnosti Radě města Pardubic k finálnímu rozhodnutí.  
Termín: 30. 3. 2020 

 

21 
Odpisový plán dlouhodobého majetku - Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2938/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého majetku pořízeného Domem dětí a mládeže ALFA Pardubice-
Polabiny, Družby 334, 53009 Pardubice, IČ 48161233. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
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22 
Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici ředitele/ky příspěvkové organizace 

Sociální služby města Pardubic 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2939/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 
výběrové řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic dle 
návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2940/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
komisi pro výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby 
města Pardubic ve složení:  
Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
Mgr. Iva Bartošová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Ivana Dolečková, předsedkyně Komise pro sociální a zdravotní věci při RmP 
Ing. Milan Minář, předseda Krajské pobočky Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
Ing. Helena Zahálková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pk 
Mgr. Jan Mandys, PhD., člen Komise pro sociální a zdravotní věci při RmP 
Mgr. Lenka Španihelová, zastupitelka, členka Komise pro sociální a zdravotní věci při RmP 
Náhradníci: 
Jana Procházková, DiS., vedoucí oddělení ekonomického a rozvojových koncepcí, OSV 
Bc. Hana Jansová, DiS., vedoucí oddělení sociálních služeb a prevence, OSV 
MUDr. Štěpánka Fraňková, zastupitelka  
Mgr. Jana Tomšů, ředitelka LDN Rybitví 
Ondřej Flégr, koordinátor plánování sociálních služeb, KrÚ Pk 
Ing. Markéta Řeháková, vedoucí oddělení kontroly MmP 
Ing. Ivana Matičková, vedoucí personálního oddělení MmP 
tajemník komise: Lic. Martina Burdová,  oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí 
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23 
Poskytnutí licence k užití ochranné známky - Sportovní park Pardubice 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2941/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení práva užívání kombinované barevné ochranné známky „Sportovní park Pardubice“ 
statutárního města Pardubice obchodní společnosti DEEP VISION s.r.o., IČO: 27540065, Hlaváčova 
207, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, při splnění následujících podmínek: 
- mezi statutárním městem Pardubice jakožto poskytovatelem a obchodní společností DEEP VISION 
s.r.o. jakožto nabyvatelem bude uzavřena písemná licenční smlouva, podle níž bude licence k 
užívání ochranné známky udělena nabyvateli bezplatně, jako výhradní (s výjimkou zachování práva 
užívání ochranné známky poskytovateli), bez územního omezení a s časovým omezením do 
30.09.2020, s oprávněním nabyvatele poskytnout podlicenci třetím osobám pouze s předchozím 
písemným souhlasem poskytovatele,  
- ochranná známka bude užívána za účelem zajištění propagace, přípravy a realizace 4. ročníku 
projektu Sportovní park Pardubice konaného v Pardubicích v měsíci srpnu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření licenční smlouvy s udělením práva užívání ochranné známky s obchodní společností DEEP 
VISION s.r.o., IČO: 27540065, Hlaváčova 207, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, dle podmínek 
uvedených v bodě I. tohoto usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít licenční smlouvu s udělením práva užívání ochranné známky obchodní společnosti DEEP 
VISION s.r.o., IČO: 27540065, Hlaváčova 207, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, která je přílohou 
tohoto usnesení, a zajistit zápis licence do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem 
průmyslového vlastnictví.  
Z: Martin Charvát, primátor města 
T: 31.05.2020 
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24 
Souhlas zřizovatele s navýšením a přijetím účelově určeného finančního daru v 

rámci projektu Obědy pro děti 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2942/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Uděluje 
předchozí souhlas s navýšením účelově určeného finančního daru o 4.498,-- Kč od Women for 
Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci charitativního projektu 
Obědy pro děti prostřednictvím Základní školy Pardubice-Polabiny, Družstevní 305, za účelem 
uhrazení stravného pro 7 žáků ve školním roce 2019/2020 a to v období únor 2020 až červen 2020. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
oznámit Základní škole Pardubice-Polabiny, Družstevní 305, udělení souhlasu s navýšením účelově 
určeného finančního daru od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 
24231509, v rámci charitativního projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 7 žáků. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 29. 2. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2943/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Uděluje 
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 2.470,-- Kč od Women for Women, 
o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci charitativního projektu Obědy 
pro děti prostřednictvím Základní školy Pardubice, Benešovo náměstí 590, za účelem uhrazení 
stravného pro 1 žáka ve školním roce 2019/2020 a to v období únor 2020 až červen 2020. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
oznámit Základní škole Pardubice, Benešovo náměstí 590 udělení souhlasu s navýšením účelově 
určeného finančního daru od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 
24231509, v rámci charitativního projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 1 žáka. 
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Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 29. 2. 2020 

25 
Projekt "Podpora integrace cizinců - Pardubice 2020" 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- požádal o opravu přesmyčky v částce uvedené ve II. odstavci návrhu usnesení  

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2944/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
účast na projektu "Podpora integrace cizinců - Pardubice 2020" s celkovým rozpočtem 1 936 900 
Kč. Projekt je financovaný z dotačního titulu MVČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na 
lokální úrovni v roce 2020. Žádost o dotaci je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1. 
II. Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s povinnou finanční spoluúčastí města ve výši 10% celkových nákladů, tj. 193 690 Kč. Položka je 
kryta rozpočtem města (usnesení ZmP ze dne 12. 12. 2019, č. Z/982/2019). 

 

26 
Sportovní dny v Enteria aréně ve veřejném zájmu v režimu vyrovnávací platby 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2945/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zařazení akce "Hrajeme spolu za Pardubice VI." pořádané společností BK Pardubice, a.s., se sídlem 
V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27654796, do programu sportovních dnů pro 
rok 2020 v Enteria aréně v režimu vyrovnávací platby poskytované dle Smlouvy o poskytování 
služeb obecně hospodářského zájmu uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a společností 
Rozvojový fond Pardubice a.s. dne 29.12.2017. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2946/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zařazení 7 zápasů A týmu BK JIP Pardubice převážně se zahraničními soupeři pořádaných 
společností BK Pardubice, a.s., se sídlem V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 
27654796, do programu sportovních dnů pro rok 2020 v Enteria aréně v režimu vyrovnávací platby 
poskytované dle Smlouvy o poskytování služeb obecně hospodářského zájmu uzavřené mezi 
statutárním městem Pardubice a společností Rozvojový fond Pardubice a.s. dne 29.12.2017. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/2947/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zařazení akce "Perníková kopretina" pořádané Editou Chalupníčkovou, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 530 02 Pardubice, IČO: 88160581, do programu sportovních dnů pro rok 
2020 v Enteria aréně v režimu vyrovnávací platby poskytované dle Smlouvy o poskytování služeb 
obecně hospodářského zájmu uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a společností 
Rozvojový fond Pardubice a.s. dne 29.12.2017. 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/2948/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zařazení akce "Pardubice Open 2020 -  8th International Karate Lions Cup" pořádané spolkem 
Karate Lions Pardubice z.s., se sídem Bokova 364, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 01302345, do 
programu sportovních dnů pro rok 2020 v Enteria aréně v režimu vyrovnávací platby poskytované 
dle Smlouvy o poskytování služeb obecně hospodářského zájmu uzavřené mezi statutárním 
městem Pardubice a společností Rozvojový fond Pardubice a.s. dne 29.12.2017. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/2949/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zařazení akce "Mistrovství ČR WKF 2020" pořádané spolkem Karate Lions Pardubice z.s., se sídem 
Bokova 364, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 01302345, do programu sportovních dnů pro rok 
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2020 v Enteria aréně v režimu vyrovnávací platby poskytované dle Smlouvy o poskytování služeb 
obecně hospodářského zájmu uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a společností 
Rozvojový fond Pardubice a.s. dne 29.12.2017. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/2950/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zařazení akce "Mistrovství České republiky v krasobruslení pro rok 2020 v sólových kategoriích 
žactva, mladšího žactva a nejmladšího žactva" pořádané spolkem Krasobruslařský klub Pardubice, 
se sídem K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48160377, do programu 
sportovních dnů pro rok 2020 v Enteria aréně v režimu vyrovnávací platby poskytované dle 
Smlouvy o poskytování služeb obecně hospodářského zájmu uzavřené mezi statutárním městem 
Pardubice a společností Rozvojový fond Pardubice a.s. dne 29.12.2017. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/2951/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zařazení akce "Pardubice open 2020" pořádané spolkem Maple Pool Club, z.s., se sídem 
Ohrazenická 281, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČO: 27040569, do programu sportovních dnů pro rok 
2020 v Enteria aréně v režimu vyrovnávací platby poskytované dle Smlouvy o poskytování služeb 
obecně hospodářského zájmu uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a společností 
Rozvojový fond Pardubice a.s. dne 29.12.2017. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/2952/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zařazení akce "JUNIOR SOKOL CUP s vloženým utkáním Superligy florbalu" pořádané spolkem 
Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I, se sídem Jiráskova 29, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 00527785, do programu sportovních dnů pro rok 2020 v Enteria aréně v režimu vyrovnávací 
platby poskytované dle Smlouvy o poskytování služeb obecně hospodářského zájmu uzavřené mezi 
statutárním městem Pardubice a společností Rozvojový fond Pardubice a.s. dne 29.12.2017. 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/2953/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zařazení akce "SCHOOL MATCH – UTKÁNÍ SUPERLIGY FLORBALU PRO ŽÁKY PARDUBICKÝCH ŠKOL + 
utkání juniorské nejvyšší soutěže" pořádané spolkem Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I, se 
sídlem Jiráskova 29, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 00527785, do programu sportovních 
dnů pro rok 2020 v Enteria aréně v režimu vyrovnávací platby poskytované dle Smlouvy o 
poskytování služeb obecně hospodářského zájmu uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a 
společností Rozvojový fond Pardubice a.s. dne 29.12.2017. 

 

27 
Oprava hrobu v péči města Pardubic 

 
Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2954/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, vše ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 5 Zadávacího řádu 
veřejných zakázek zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava hrobu v péči města Pardubic“ 
Jaromír John (1882 - 1952) hřbitov v Pardubičkách, č. hrobky H-17, hrobového místo rodiny 
Markolousových (válečný hrob evidován v CEVH pod č. CZE5309-37831) formou objednávky s 
maximální výší plnění v částce 195.000,- Kč bez DPH  firmě Tomáš Vamberský (Kamenictví 
Vamberský Pardubice), se sídlem: Na Drážce 1568, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 76650537 
(dodavatel není plátcem DPH). 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
doručit objednávku firmě Tomáš Vamberský (Kamenictví Vamberský Pardubice), se sídlem: Na 
Drážce 1568, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 76650537, zhotovení díla „Oprava hrobu v péči 
města Pardubic“ Jaromír John (1882 - 1952) hřbitov v Pardubičkách, č. hrobky H-17, hrobového 
místo rodiny Markolousových (válečný hrob evidován v CEVH pod č. CZE5309-37831) dle bodu I. 
tohoto usnesení. 
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 
T:28.2.2020 
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28 
Zahraniční služební cesta - Francie 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- upozornil na informační embargo, které pořadatel požaduje 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2955/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zahraniční služební cestu primátora města Pardubic Ing. Martina Charváta do francouzského 
Cannes ve dnech 9. 3. 2020 - 11. 3. 2020. 

29 
Výpověď rámcové smlouvy - grafické práce 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2956/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpověď rámcové smlouvy o dílo uzavřené dne 4.6.2018 mezi statutárním městem Pardubice 
jakožto objednatelem a p. Ing. Petrem Kozlem, se sídlem: Studánecká 1120, Bílé Předměstí, 530 03 
Pardubice, IČO: 62708724, jakožto zhotovitelem spočívající ve zhotovení grafických prací, a to s 
výpovědní dobou v délce 3 měsíců. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, vše ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 5 Zadávacího řádu 
veřejných zakázek zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Grafické práce pro město Pardubice“ 
formou objednávky s maximální výší plnění v částce 195.000,- Kč bez DPH obchodní společnosti 
MAXX Creative s.r.o., Hlaváčova 207, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 25294393. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
doručit výpověď rámcové smlouvy o dílo na zhotoveních grafických prací zhotoviteli panu Ing. 
Petru Kozlovi, se sídlem: Studánecká 1120, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 62708724, dle 
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bodu I. tohoto usnesení. 
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 
T: 28.2.2020 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
doručit objednávku obchodní společnosti MAXX Creative s.r.o., Hlaváčova 207, 530 02 Pardubice, 
IČ: 25294393, na zhotovení grafických prací pro statutární město Pardubice (grafické návrhy, 
zpracování tiskovin, inzerce, propagační předměty, zařízení atd.) dle bodu II. tohoto usnesení. 
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 
T: 28.2.2020 

30 
Pojmenování nových ulic na území města 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál  

 
Bez rozpravy 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2957/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na pojmenování nových ulic v lokalitě MO Pardubice VI, a to takto: ulice Františka Hladěny, 
ulice Ladislava Živného, ulice Karla Mikuláška, ulice Miloslava Špinky, ulice Jaroslava Machače. 
Mapka se zákresem ulic je přílohou tohoto usnesení 

 

31 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele - KP 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2958/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, vše ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 5 Zadávacího řádu 
veřejných zakázek zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Tvorba promo videí pro město 
Pardubice“ s maximální výší plnění v částce 195.000,- Kč bez DPH dodavateli Michalu Královi, se 
sídlem: Gorkého 1792, 530 02 Pardubice, IČO: 02217996. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o dílo mezi statutárním městem Pardubice a zhotovitelem Michalem Králem, se 
sídlem: Gorkého 1792, 530 02 Pardubice,  IČO: 02217996, jejímž předmětem bude zhotovení promo 
videí pro statutární město Pardubice, včetně poskytnutí územně i časově neomezené 
výhradní  licence k užití díla pro potřeby města, dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 
T: 28.2.2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2959/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 4 a 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Nákup vstupenek na Reprezentační ples města Pardubic konaného dne 21. 3. 2020“ 
dodavateli Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, IČ 00088358, DIČ 
CZ00088358 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 155.000,-- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
zajistit vystavení objednávky na Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, 
IČ 00088358, DIČ CZ00088358 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 155.000,-- Kč bez DPH. 
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 
T: 15.2.2020 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/2960/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 4 a 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Uveřejnění inzerce v tištěných, elektronických i internetových médiích vydavatelského 
domu skupiny MAFRA, a.s. v roce 2020“ dodavateli MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 
5, IČ: 45313351, s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 195.000,- Kč bez DPH. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
zajistit vystavení rámcové objednávky na uvedené služby na dodavatele MAFRA, a.s., Karla Engliše 
519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 195.000,- Kč bez 
DPH v roce 2020. 
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 
T: 15. 2. 2020 

32 
Program XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic 

M. Charvát – s ohledem na výsledek projednávání zprávy č. 2 „Zpráva komise pro bytové a nebytové 
prostory“ požádal o úpravu navrženého programu ZmP ve smyslu stažení bodu č. 5 „Prodej 
zbytkových nebytových jednotek – Sladkovského 414, Ke Kamenci, Wintrova II 1312-14“ 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2961/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
program XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020 včetně předkladatelů takto:   
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 
3. Revokace usnesení - pozemky 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
4. Terminál Univerzita - návrh stavby 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
5. Jednací řád ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
6. Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
7. Pojmenování nových ulic na území města 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
8. Problematika EBA a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
9. II. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
10. Dotace z Programu podpory cestovního ruchu 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
11. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
ZmP 
P: Kutílek Jakub, zastupitel města Pardubic 
12. Poskytnutí bezúročné zápůjčky - Atletický klub-AC Pardubice, spolek 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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        Mazuch Jan, náměstek primátora 
13. Návrh na prominutí povinnosti odvodu penále za porušení rozpočtové kázně 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
        Mazuch Jan, náměstek primátora 
14. Poskytnutí daru a darovací smlouva Pardubické sportovní organizaci 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
15. Dodatek k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
16. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na azylové domy 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
17. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění projektu „Ordinace 
praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“ 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
18. Diskuse 
 
Informativní zprávy 
Spolupráce se zahraničními městy 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Kaple sv. Trojice 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Akční plán pro oblast cestovního ruchu 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Akční plány komunitního plánování sociálních služeb na rok 2020, vyhodnocení plnění Akčních 
plánů za rok 2019 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

 

33 
Diskuse 

 
Vítězslav Štěpánek 

- s ohledem na informace v médiích vznesl dotaz na náměstka Kvaše týkající se situace 
v Dostihovém spolku a.s. 
Reagoval P. Kvaš – objasnil informace z tisku a jednoznačně prohlásil, že hospodaření 
společnosti za rok 2019 skončilo přebytkem a není proto žádný důvod se domnívat, že konání 
Velké Pardubické by bylo v ohrožení. 

 
Vít Ulrych 

- prezentoval žádost zástupců Post Bellum, o.p.s. o poskytnutí prostor pro jejich činnost 
(pořádání výstav, přednášek). V této věci požádal náměstka J. Mazucha o vyvolání jednání 
s panem primátorem, zástupci RfP a.s. a zástupci Post Bellum, o.p.s. Uvedl, že organizace 
jedná o poskytnutí prostor i s Pardubickým krajem, nicméně s ohledem na to, jaké jsou 
s touto organizací dobré zkušenosti při přednáškách na školách, doporučil této organizaci 
zajistit prostory v Pardubicích. 
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- dále uvedl, že se na něj obrátil poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský 
s návrhem, aby se město Pardubice připojilo k žádosti o titul evropské město sportu 
(European city of sport). Poděkoval členům rady za podporu, na základě dohody 
s náměstkem J. Rychteckým bude žádost postoupena odpovědným pracovníkům. 

- požádal náměstka Kvaše o informace k aktuální situaci u nadjezdu Kyjevská (důvody instalace 
světelné signalizace atd.) 
Reagoval P. Kvaš – most se neustále sleduje, rekonstrukce nadjezdu bude ale zahájena až 
příští rok, proto bylo z preventivních důvodu přistoupeno k instalaci tohoto zařízení, aby se na 
mostě nepotkala dvě vysoko hmotnostní vozidla.  
Doplnil T. Pelikán – jde o doporučení statika. Upozornil ale, že ačkoliv to řidiči dopravního 
podniku dodržují, řidiči jiných dopravců bohužel ne, a tak se stává, že na nadjezdu se potkají 
dvě těžká vozidla i přes zavedení tohoto opatření. 
Reagoval V. Štěpánek – dotaz k zásobování stavby v nemocnici 
Reagoval P. Kvaš – ve spolupráci s Pardubickým krajem jsou projednávány veškeré příjezdové 
a odjezdové trasy zásobovacích vozidel stavby. 

- podal informaci o tom, že se na něj obrací občané města ohledně případné nákazy 
koronavirem → v této věci pana Ulrycha členové rady pověřili k jednání s náměstkem pro 
zdravotnictví Pardubického kraje. 

 
Petr Kvaš 

- vrátil se k projednávané zprávě o pojmenování ulic a požádal předkladatele zprávy R. Jelínka, 
aby v rámci přípravy materiálu do jednání ZmP doplnil informace k osobám, po kterých je 
navrhováno, aby se ulice jmenovaly. 
Reagoval T. Pelikán – charakteristika osob byla součástí materiálu k pojmenování ulic 
předkládaném na ZMO VI, pro získání informací doporučil obrátit se na starostu MO VI P. 
Králíčka. 

 
Jan Mazuch 

- podal informace o zvyšující se tendenci přepravených pasažérů na pardubickém letišti, počet 
přepravených osob oproti údajům z loňského ledna stoupl o 13%, v letošním lednu bylo 
odbaveno 10.252 osob. 

 
  
 

 

Schůze byla ukončena v 11:20 hodin
 

 

 
 
……………………………………… 
Martin  C h a r v á t 
primátor města Pardubic 
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Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………………………                                ……………………………………….. 
Vítězslav  Š t ě p á n e k                                                                   Jiří  R e j d a 
    
  
 
 

 
V Pardubicích dne 06.02.2020                                                 (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 
Celkem: 75 stran zápisu 
Přílohou zápisu je jmenovitý přehled hlasování k jednotlivým návrhům usnesení.  
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. 
 


