


















































Příloha č. 1 k návrhu usnesení č. 1 
 
 

Výroční zpráva 
o činnosti komise pro rodinu a děti 

 
V souladu s platným Obecným statutem a jednacím řádem komisí rady města čl. 3, bod 10 předkládá 
Komise pro rodinu a děti při Radě města Pardubic výroční zprávu o činnosti v roce 2019. 
 
Název komise: 
 Komise pro rodinu a děti při Radě města Pardubic 
 
Působnost komise: 
 Poradní a iniciativní orgán rady v oblasti rodinné politiky  
 
Složení komise (11 členů s hlasovacím právem, 1 odborník s hlasovacím právem, 1 člen s hlasem 
poradním) a účast na jednáních 
 

 
x označuje přítomnost na jednání  

 
Tajemnice komise: Nela Polednová      
 
Počet jednání komise od ledna do prosince 2019: 10 
 

07.01. 11.02. 04.03. 01.04. 06.05. 03.06. 23.09. 07.10. 04.11. 02.12.

x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x

Maskaliková Jana x x x x x x x x x x
x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x

x x x x

x x x x x x

Tauberová Markéta x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x x x x x

Tomšů Jana 

Jméno a příjmení

Kmošťáková Valéria

Navrátilová Hana 

Moudr František                        
(odborník s hlas. právem od 01/19)

Říhová Renata

Šimečková Petra (od 03/2019)

Karas Matěj 

Hošková Šárka

Data jednání komise v roce 2019                                                                               

Rašková Kateřina (do 03/2019)

Outulný Karel 

Merfaithová Libuše                           
(člen s hl. por. od 03/19)

Žítek Jaroslav



Hlavní body jednání komise: 
 

 v průběhu roku 2019 členové aktivně pracovali na přípravě koncepce prorodinné politiky 
města,  

 členové komise doporučili Radě města Pardubice jmenovat pana Františka Moudra, 
koordinátora projektu MPSV Rodinná politika v kraji, jako člena s hlasovacím právem 

 v souvislosti s přípravou koncepce prorodinné politiky se v březnu 2019 uskutečnilo jednání 
na Magistrátu města Olomouce za přítomnosti předsedkyně a vybraných členů komise  

 členům komise byl představen projekt „Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální 
úrovni v obci Pardubice“ 

 členové komise v průběhu celého kalendářního roku navštěvovali jednání všech pracovních 
skupin Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb  

 členům komise byla představena architektonická studie zpracovaná AIR atelierem 
na revitalizaci bytových domů na adrese Husova 1116 – 1119, Pardubice  

 v souvislosti s přípravou koncepce prorodinné politiky města se členové komise zabývali 
možnou spoluprací s městskými obvody  

 
Zhodnocení práce komise: 
 Komise pro rodinu a děti v roce 2019 naplnila svoji působnost. 
 
Návrhy na změny složení komise či změny v působnosti komise: 

Nejsou žádné návrhy na změny. 
 
Zprávu projednala Komise pro rodinu a děti při Radě města Pardubic v únoru 2019.  
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A. 1.      Průvodní zpráva
A. 1. 1.           Identifikační údaje

A. 1. 1. 1.      Údaje o stavbě

Stavba:                       Studie veřejného prostranství 

                                    Terminál Univerzita Pardubice

Druh stavby:              Rekonstrukce, revitalizace

Místo stavby: Pardubice - Polabiny

Katastrální území: Pardubice  (717657)

Stavební úřad: Pardubice

Kraj: Pardubický

Okres: Pardubice

Předpokládané zahájení stavby: není určeno
Předpokládané ukončení stavby: není určeno

Předpokládané investiční náklady: 18  mil.  Kč  +  DPH  (bude  upřesněno  v

dalších stupních projektové přípravy)

A. 1. 1. 2.         Údaje o žadateli ( investor, objednavatel )

Investor: Statutární město Pardubice

Adresa: Pernštýnské náměstí 1, 530 01 Pardubice

                                   IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

zastoupení ve věcech smluvních: 

Ing. Martin Charvát – primátor statutárního města Pardubic

zastoupení ve věcech technických: 

Jan Chvojka, ved. strategického plánu města Pardubic



A. 1. 1. 3.      Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant: OPTIMA, s.r.o.  Vysoké Mýto

                                              Žižkova 738/IV,  566 01 Vysoké Mýto

                                             IČ: 15030709 DIČ: CZ15030709          

v zastoupení: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel společnosti

hlavní projektant:

Ing. Bohuslav Shejbal, AI Pozemních staveb, ČKAIT 0700216

jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí PD

Ing. Zbyněk Neudert, AI pro dopravní stavby, ČKAIT 0700316

Ing. arch. Martin Hájek, autorizovaný architekt, ČKA 00930

A. 1. 2.            Důvody pro pořízení studie

Studie se pořizuje z podnětu města Pardubice. Hlavním důvodem pořízení této

dokumentace  je  prověření  možnosti  úpravy  zastávek  městské  hromadné

dopravy a regionální dopravy při komunikaci č. 324 v ulici Hradecká, v městské

části  Polabiny,  přímo  navazující  na  nástupní  prostor  před  objekty  Univerzity

Pardubice  včetně  přilehlých  prostor  a  vyřešení  pěšího  pohybu  ve  vztahu

k cyklistům. V současné době tuto funkci řešené prostory v určité míře plní,

nejsou zde však zcela jasně vymezeny jednotlivé plochy pro dopravu v klidu, z

hlediska jednotlivých druhů dopravy je situace méně přehledná, chybí koncepce

celého prostoru, neuspokojivý stav je v případě technických prvků, veřejného

osvětlení, povrchů komunikací a ploch, mobiliář je nesourodý a nedostatečný co

se týká počtu jednotlivých prvků. Mnohdy je i ve špatném technickém stavu.

Vzhledem  k tomu,  že  se  jedná  o  poměrně  frekventované  zastávky  veřejné



dopravy, očekává se, že návrh zlepší nejenom funkčnost celého prostoru, ale i

jeho estetické vlastnosti. 

A. 1. 3.           Úkoly studie

Hlavními  úkoly  studie  je  návrh,  prověření  a  posouzení  možných  řešení

zastřešení  zastávek  po obou  stranách  komunikace  v ulici  Hradecké  a  jejich

komplexní řešení a uspořádání všech ploch a funkcí přímo v prostoru zastávek a

jejich  nejbližším  okolí,  na  východní  straně  také  v návaznosti  na  velkorysý

nástupní  prostor  do  Univerzity  Pardubice.  Záměrem  je  doplnění  prostoru

zastávek o zastřešení celého prostoru zastávek s výrazným posílením podmínek

pro  chodce,  cyklisty,  hromadnou  dopravu  a  doplnění  kvalitního  mobiliáře  a

zeleně. Úkolem studie je i jasné vymezení zpevněných ploch pro motorovou a

nemotorovou  dopravu,  potažmo  vymezení  ploch  pro  chodce  a  cyklisty  s

ohledem na stabilizaci ploch veřejné zeleně a jejich doplnění. 

A. 1. 4.         Výchozí údaje pro návrh, podklady

Pro zpracování studie bylo použito těchto podkladů :

 digitální technická mapa města Pardubic 

 katastrální data včetně pozemků v majetku města Pardubice

 územní plán města Pardubice

 zadání a požadavky na studii dané investorem

 příslušné a platné ČSN a technické podmínky

 konzultační a koordinační jednání 

A. 1. 5.            Stávající stav řešeného území

A. 1. 5. 1.  Vymezení řešeného území

Řešené území se nachází  v  severovýchodní  části  města Pardubice v  městské

části  Polabiny.  Řešené území  je  zároveň částí  katastrálního území  Pardubice,



číslo  katastrálního  území  717651.  Řešené  území  zahrnuje  vlastní  prostor

zastávek městské a regionální veřejné dopravy a jejich nejbližšího okolí po obou

stranách komunikace v ulici Hradecká.

A. 1. 5. 2.  Charakteristika řešeného území - stávající stav

Řešené území

Délka zájmové lokality ve směru sever - jih je přibližně 110 m a skládá se ze

dvou rozdílných částí a to východní a západní. 

Západní část 

-  je dlouhá 110 m, v příčném profilu široká cca 16 m  zahrnuje zastávku ve

směru do centra města Pardubic. Je vymezená na východě komunikací v ulici

Hradecká,  na  západě  parkovými,  travnatými  plochami  s množstvím  vzrostlé

zeleně  navazující  na  zahradu  mateřské  školky,  na  jihu  podchodem  pod  ulicí

Hradecká a na severu křižovatkou ulic Hradecká a Poděbradská. 

Vlastní zastávka městské a regionální veřejné dopravy je nyní dimenzovaná na

tři autobusy. Zastávka je vybavená menším zastávkovým přístřeškem, který je

nedostatečný  co  se  týká  kapacity  na  počet  cestujících,  kteří  tak  v  případě

nepříznivého počasí musí stát mimo tento přístřešek. Není jasně vymezená pěší

a cyklistická doprava v místě zastávky a její návaznost na další zpevněné plochy.

V nedostatečné míře je potom zastávka vybavena prvky městského mobiliáře,

především  lavičkami,  odpadkovými  koši,  atd.  Chybí  spojnice  pro  pěší  od

zastávky směrem k objektu mateřské školky. 

Východní část 

- je dlouhá 110 m, v příčném profilu široká cca 35 – 40 m a obsahuje zastávku ve

směru z centra města. Je vymezená na západě komunikací v ulici Hradecká, na



východě  potom  zpevněnou  nástupní  plochou  před  objekty  Univerzity

Pardubice, na jihu podchodem pod ulicí Hradecká a na severu křižovatkou ulic

Hradecká  a  Poděbradská  a  travnatými  plochami  před  areálem  Univerzity

Pardubice. 

Zastávkový  záliv  je  v  současné  době  dimenzovaný  na  tři  autobusy.  Vlastní

prostor zastávky směrem z centra města je sice vybavena větším zastávkovým

přístřeškem. Ani ten však nestačí  svoji  kapacitou na daný počet cestujících v

případě nepříznivého počasí. Navíc přístřešek nepokrývá celý prostor zastávky

tak,  aby  se  cestující  dostal  z  pod  zastřešení  přímo  do  prostředku  veřejné

dopravy.  Stejně  jako  v  případě  zastávky  ve  směru  do  centra  i  zde  je

nedostatečný počet laviček a některé prvky mobiliáře chybí úplně. Zastávka je

doplněna o samostatně stojící novinový stánek. Opět nejsou jasně vymezené

plochy pro pěší a cyklisty v prostoru zastávky a jejím okolí včetně návaznosti na

další přilehlé zpevněné plochy.

A. 1. 6.            Navržený stav řešeného území

A. 1. 6. 1.  Koncepce urbanistického řešení

Urbanistická koncepce řešení je založena na rozvíjení daných principů a tradic

zastavění  města,  formování  jeho  území  a  respektování  jeho  přírodních  a

krajinných  kvalit  vycházející  z  územního  plánu  města  Pardubic.  Cílem

urbanistického  řešení  je  vytvořit  příjemný  veřejný  prostor  zastávek  formou

miniterminálu veřejné dopravy s vyšší estetickou hodnotou, který bude zároveň

funkční. 

Urbanistické  řešení  vychází  především  z  jasné  koncepce  pěší  a  cyklistické

dopravy,  což  umožní  v  návaznosti  na  to  stabilizaci  ploch  zeleně  a  jejich

rekultivaci, doplnění a případné rozšíření. 



Západní část 

-  zahrnuje  zastávku  ve  směru  do  centra  města  Pardubic.  V  návrhu  je  jasně

vymezen vlastní  prostor zastávky a to formou odlišného zadláždění  prostoru

velkoformátovou betonovou dlažbou. Celý prostor zastávky je zastřešený tak,

aby cestující mohli stát v případě nepříznivého počasí všichni pod zastřešením a

odtud  se  mohli  dostat  přímo  do  prostředku  veřejné  městské  a  regionální

dopravy. Zastávkový záliv je dimenzovaný na tři autobusy se stáním o délce 15,0

m.  Stání  jsou  doplněny  zastávkovými  označníky.  Zastávka  je  vybavena  v

dostatečném množství lavičkami a odpadkovými koši. Jasné oddělení pěšího a

cyklistického provozu je navrženo pouze jižně od zastávky v úseku podchodu

pod  komunikací  v  ulici  Hradecká  a  dále  podél  celé  zastávky,  kde  cyklistická

stezka probíhá západně podél celého zastávkového prostoru. V úseku podchodu

pod  komunikací  v  ulici  Hradecká  je  jasně  oddělená  obousměrná  cyklistická

stezka  od  chodníku  pro  pěší.  Na  západě  tato  přísná  segregace  pěšího  a

cyklistického  provozu  přechází  do  společné  stezky  se  smíšeným  provozem

chodců a cyklistů bez odděleného provozu. Tato stezka probíhá dále směrem na

sever a probíhá za prostorem zastávky, kde dále severně od zastávky přechází

na  stávající  stezku  se  společným  provozem  chodců  a  cyklistů  se  živičným

povrchem.  Cyklostezka  je  od  prostoru  zastávky  oddělena  zeleným  pásem  s

výsadbou travin a zároveň stěnami z pohledového betonu, které tvoří zároveň

zadní stěnu stojanů pro kola. Směrem od podchodu podél komunikace v ulici

Hradecká potom probíhá chodník určený pouze pro pěší. 

Východní část 

- obsahuje zastávku ve směru z centra města. V návrhu je opět jasně vymezen

vlastní  prostor  zastávky  a  to  formou  odlišného  zadláždění  prostoru

velkoformátovou betonovou dlažbou. Celý prostor i této zastávky je zastřešený



tak,  aby  cestující  mohli  stát  v  případě  nepříznivého  počasí  všichni  pod

zastřešením  a  odtud  se  mohli  suchou  nohou  dostat  přímo  do  prostředku

veřejné městské nebo regionální dopravy. Součástí prostoru zastávky je i široký

chodník pro pěší směřující od zastávky kolmo na objekty Univerzity Pardubice a

zadlážděný  stejnou  velkoformátovou  betonovou  dlažbou  jako  je  prostor

zastávky. Zastávkový záliv je dimenzovaný na tři autobusy se stáním o délce 15,0

m  a  je  zadlážděn  žulovými  kostkami  formátu  10  x  10cm  (drobná  kostka).

Jednotlivá stání jsou doplněna zastávkovými označníky. Zastávka je vybavena v

dostatečném množství lavičkami a odpadkovými koši. Oproti zastávce ve směru

do  centra  je  zastřešení  této  zastávky  doplněno  v  návrhu  malým  provozem

novinového stánku či rychlého občerstvení. V případě východní části Terminálu

Univerzita jsou zástěny řešené kolmo na komunikaci v ulici Hradecká tak, aby

byl  umožněn co nejméně nerušený průhled  na  objekty  univerzity.  Novinový

stánek  je  nedílnou  součástí  zastřešení  zastávkového  prostoru.  Variantně  lze

v dalších stupních PD tento stánek nahradit pouze volným prostorem částečně

opláštěné čekárny třeba i se sociálním zázemím. 

I  na  této  straně  komunikace  v  ulici  Hradecká  je  jasné  oddělení  pěšího  a

cyklistického provozu navrženo pouze jižně od zastávky v úseku podchodu pod

touto  komunikací  v  ulici  Hradecká.  Zde  je  jasně  oddělená  obousměrná

cyklistická stezka od chodníku pro pěší, která na východě před nástupní plochou

do  objektů  Univerzity  Pardubice  ústí  do  prostoru  se  společným  provozem

chodců a cyklistů bez odděleného provozu. Tato stezka se společným provozem

prochází  dál  na  sever  souběžně  s  celým  nástupním  prostorem,  prochází  po

západním okraji zpevněné plochy nástupního prostoru do objektů univerzity a

na severu se napojuje na stávající  stezku se společným provozem opatřenou

živičným  povrchem a  probíhající  podél  komunikace  v ulici  Hradecká.  Prostor

vlastní  zastávky  byl  po  dohodě  s investorem  rozšířen  pouze  v minimálním



rozsahu tak, aby zůstal v co největší míře na pozemcích města a nezasahoval

příliš na pozemky ve vlastnictví Univerzity Pardubice. Rozdělení ploch pouze pro

pěší a cyklisty včetně ploch a stezek se společným provozem chodců a cyklistů

je patrné ze situace urbanistického řešení. 

A. 1. 6. 2.      Koncepce architektonického řešení zastřešení

V rámci  studie  je  zastřešení  zastávek navrženo formou terminálu  městské a

regionální  veřejné  dopravy  a  to  zastřešením  celého  prostoru  zastávek.

Zastřešení je navrženo ve dvou odlišných variantách shodných jak pro východní,

tak i pro západní část. 

Varianta  2  vzhledově  vychází  z  řešení  zastřešení  Terminálu  A  a  navrženého

Terminálu B veřejné dopravy v prostoru před nádražím Českých drah. Jedná se o

ocelovou nosnou konstrukci  v  kombinaci  se  stěnami  z  pohledového betonu.

Ocelová  nosná  konstrukce  novinového  stánku  a  zastřešení  je  opláštěna

kompozitními  panely  typu  například  Alucobond  s  podhledem  opět  z

kompozitních panelů, případně dřevěných prken nebo lakovaného skla Lacobel.

Součástí  zastřešení  je  i  dostatečné  osvětlení  zastávek,  které  je  součástí

podhledu.  Varianta  1  jde  odlišnou  cestou  a  navrhuje  odlišnou  architekturu

zastřešení a to opět formou ocelové nosné konstrukce v kombinaci se stěnami z

pohledového  betonu.  Nosná  ocelová  konstrukce  je  v  horní  části  opláštěná

perforovanými deskami FunderMax Exterior s perforací kruhovými otvory různé

velikosti.  Zastřešení je provedeno soustavou valbových střech, schovaných za

vysokou  atiku.  Architektonicky  se  projeví  tato  sestava  valbových  střech  při

pohledu  z  pod  zastřešení.  Osvětlení  zastávky  je  potom  řešeno  nepřímým

osvětlením těchto valbových střech a jeho odrazem umělého světla na plochu

zastávky. Toto nepřímé osvětlení zároveň nasvětluje jednotlivé kruhové otvory,

což tvoří zajímavý estetický a architektonický efekt.  V případě objektu rychlého



občerstvení  a  novinového  stánku  je  jejich  ocelová  konstrukce  opláštěna

plechem v antracitovém odstínu, který tvoří rám kolem ploch stěn. Ty jsou ve

variantě  1  obloženy  dřevěným  obkladem  ze  svislých  prken  ze  sibiřského

modřínu. Ve variantě 2 jsou tyto stěny obloženy deskami FunderMax Exterior v

imitaci pohledového betonu. 

A. 1. 6. 3.     Mobiliář

Stávající  prvky městského mobiliáře jsou ve špatném technickém stavu,  jsou

značně nesourodé a navíc kapacitně nedostatečné.  Proto návrh předpokládá

nahrazení  stávajícího  mobiliáře  za  jednotné  prvky,  které  budou  mít  větší

estetickou hodnotu a budou technicky na vyšší užitné úrovni. Cílem je doplnit

řešený  prostor  novým  mobiliářem  s  jednotným  designem,  který  odpovídá

významu místa a jeho provozu. Jednotlivé prvky svým stylem korespondují  s

celkovým  architektonickým  výrazem.  Navrženy  jsou  jako  typové  prvky.

Spojujícím prvkem je zejména barevnost.   Zároveň se počítá s jeho doplnění

dalšími  prvky  dle  navržené  koncepce.  Nové  prvky  mobiliáře  jsou  navrženy

především v místech koncentrace pěšího pohybu a hlavně v prostoru zastávek.

Zde  jsou  navrženy  především  lavičky  doplněné  v  dostatečném  množství

odpadkovými  koši.  Vlastní  prostory  zastávek  jsou  doplněny  velkoplošnými

digitálními  tabulemi  s odjezdy  autobusů  MHD  a  regionální  dopravy.  Návrh

mobiliáře počítá  i  s  nárůstem cyklistické dopravy v řešeném území,  proto je

navrženo v návaznosti  na cyklistické stezky a plochy se společným provozem

chodců a cyklistů především v západní  části  doplnění  mobiliáře o stojany na

kola.  Součástí  mobiliáře  bude  i  orientační  systém  a  reklamní  a  informační

tabule.  Základní strukturu prvků pro sezení představují lavičky pevně kotvené

do základu. Konstrukce těchto typových laviček je z umělého kamene ve světle

šedém  odstínu.  Sedák  a  opěrák  jsou  z masivních  prken  z exotického  dřeva.



Všechny odpadkové koše jsou ocelové s povrchem v tmavošedé matné barvě.

Stojany na kola jsou tvořeny svařovanou ocelovou pásovinou v tmavě šedém

nátěru a horní vodorovný prvek je doplněn o pás z odolné gumy, která chrání

opřená kola před odřením. Jednotlivá nástupiště jsou vybavena zastávkovými

označníky v obou částech Terminálu vždy po dvou kusech od sebe vzdálených

cca 20,0 m. Nosný rám je ocelový, opatřený nástřikem v tmavě šedém odstínu.

V horní  části  je  osazena  podsvícená  značka  autobusové  zastávky  a  číslo

nástupiště spolu se zasklenou vitrínou na tištěný jízdní řád.

Tvarové a materiálové charakteristiky některých prvků mobiliáře  jsou uvedené

v následující tabulce.

OZNAČENÍ ZOBRAZENÍ POPIS

1
Lavička

lavička z umělého kamene ve světle
šedém odstínu na části  doplněná o
opěrák,  povrch  sedáku  a  opěráku
z masivního exotického dřeva

rozměr:
2 980 x 600 x 880 mm

15

2
Ochranná
mříž
stromu

zinkovaná  konstrukce  z  ohAbanAch
ocelovAch profilů v pohledovém stavu
včetně osazovacího rámu

0

3
Odpadkov
ý koš

ocelová  zinkovaná  kostra  opatřená
nástřikem  práškového  vypalovacího
laku  nese  opláštění  z  ocelového
zinkovaného  plechu  v odstínu  RAL
7021

rozměry:
315 x 315 x 1 075 mm

12



4
Stojan na
kola

zinkovaná  ocelová  konstrukce
opatřená  nástřikem  práškového
vypalovacího  laku  v odstínu  RAL
7021,  v  horní  části  ochranný pás z
odolné gumy

rozměr:
1 005 x 50 x 650 mm

8

5
Zastávkov
ý označník

nosný  rám  ocelový  opatřený
nástřikem  práškového  vypalovacího
laku  v odstínu  RAL  7021,  v horní
části podsvícená značka autobusové
zastávky a číslo nástupiště spolu se
zasklenou  vitrínou  na  tištěný  jízdní
řád

rozměr: 
600 x 120 x 2 800 mm

4

6
Informační
tabule

exteriérová  digitální  jednostranná
informační  tabule  s odjezdy
autobusových  spojů  regionální
dopravy  a  autobusů  MHD,  ocelová
konstrukce  opatřená  práškovým
vypalovacím  lakem  v odstínu  RAL
7021

2

A. 1. 6. 4.   Veřejné osvětlení

Veškerá navržená veřejná prostranství, komunikace a zpevněné plochy musejí

být  osvětleny  veřejným  osvětlením.  Hlavní  páteřní  komunikace  procházející

řešeným  prostorem  je  osvětlena  stávajícími  svítidly  veřejného  osvětlení  na

sloupech  výšky  12  m.  Ta  budou  zachována.  Vlastní  prostor  zastávek  jak  ve

směru z centra, tak ve směru do centra města bude osvětlen venkovními svítidly



s krytím minimálně IP 44 zabudovanými v podhledech zastřešení jako součást

objektu zastřešení. Podél ploch pro pěší, ploch se společným provozem chodců

a cyklistů i podél cyklistickým stezek budou nově doplněna parková sloupová

svítidla výšky 4,2 m. Zde je s ohledem na požadavek menší intenzity osvětlení

než v případech komunikací je navržen interval osvětlovacích bodů 18 - 20 m. 

 Všechny  zdroje  VO  jsou  předpokládány  v  provedení  LED.  V  dalším  stupni

projektové  dokumentace  bude  intenzita  navrženého  osvětlení  dokladována

světelným výpočtem a diagramem intenzity osvětlení.

A. 1. 6. 5.   Veřejná zeleň

V rámci dalšího stupně projektové dokumentace bude proveden dendrologický

průzkum  stávajících  vzrostlých  stromů  v  rámci  řešeného  území  a  zároveň

polohopisné doměření umístění jednotlivých stromů, jelikož podklad v podobě

technické  mapy  města  neobsahuje  současný  stav  zeleně  v  území.  Pilířem

sadových úprav území se stanou stávající vzrostlé stromy. Návrh počítá s jejich

využitím a pouze doplněním podél pěších tras. Jako doplnění jsou zde navrženy

stromy s nižším vzrůstem a to do výšky maximálně 4,0 - 5,0m. Stromy tak mají

za úkol poskytnout v tomto prostoru stín v letních měsících. Jsou zde navrženy

stromy s nižším vzrůstem do výšky maximálně 4,0 - 5,0m. Stromy mají za úkol

poskytnout  v  tomto  prostoru  stín  v  letních  měsících.  Stromy  zde  budou

vysazeny do ochranných mříží. Další  prostoru před objekty Univerzity Pardubice

v  rámci  nástupní  plochy  budou  vysazeny  nové  stromy  v  počtu  7  ks  do

ochranných mříží. V nejbližším okolí prostoru zastávek je navržena nižší zeleň ve

formě keřů a hustých travin.

A. 1. 7.          Etapizace stavby  



Realizace stavby je rozdělena předběžně v rámci zpracování studie na dvě na

sebe  navazující  etapy.  Postup  realizace  se  předpokládá  ve  směru  od  méně

finančně náročného západního úseku po východní úsek , který bude finančně

náročnější.

  

  



A4

GRAFICKÁ ČÁST -

Formát:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1

PARDUBICKÝ PARDUBICE
ING. B. SHEJBAL

Obec: PARDUBICE

Ing. arch. Martin Hájek

Kóty:

Měřítko:

Stupeň:
Zak. č.:

Datum:

Arch. č.:

ČÍslo příl. výkresu:

STUDIE

e-mail: info@optima-vm.cz

tel.: 465 420 911

Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

Nerudova 206/44, 500 02 Hradec Králové
tel.:  603 310 003   |   776 462 742
e-mail:  m_hajek@volny.cz
web:  www.atelierhajek.cz

urbanismus,  architektura,  interiéry,  design
HÁJEKATELIER

spol. s r.o.

Obsah:

Zodp. projektant:

Kreslil:

Objekt:

Akce:

Zpracoval:

Kraj:

Investor:

Technická kontrola:
Hlavní projektant:

ČÁST DÍLA:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

VYPRACOVAL:

ING. Z. NEUDERT

Okres:

ING. Z. NEUDERT
ING. Z. NEUDERT
ING. B. SHEJBAL

Ing. arch. Martin Hájek

mm

3815

08/2019

44486 - 19 - 01

B.

TERMINÁL UNIVERZITA PARDUBICE

Obsah:
B.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
B.2 SITUACE URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ
B.3 ZASTŘEŠENÍ ZASTÁVEK SMĚR Z CENTRA (VÝCHODNÍ ČÁST) - VARIANTA 1
B.4 ZASTŘEŠENÍ ZASTÁVEK SMĚR Z CENTRA (VÝCHODNÍ ČÁST) - VARIANTA 2
B.5 ZASTŘEŠENÍ ZASTÁVEK SMĚR DO CENTRA (ZÁPADNÍ ČÁST) - VARIANTA 1
B.6 ZASTŘEŠENÍ ZASTÁVEK SMĚR DO CENTRA (ZÁPADNÍ ČÁST) - VARIANTA 2
B.7 VIZUALIZACE

S



B.1



a
s
f
.

z
.
d
l
.

a
s
f
.

z.dl.

nezp.

nezp.

z.dl.
z.dl.

z.dl.

asf.

z
.
d
l
.

z.dl.

d
l
.

asf.

z.dl.

nezp.

dl.

z.dl.

219.13

asf.

dl.

dl.

z.dl.

2
1
9
.
1
4

dl.

asf.

a
s
f
.

a
s
f
.

%
%
1
5
8
u
l
.
d
l
.

B
U
S

z
.
d
l
.

a
s
f
.

m
o
b
.
k
i
o
.

z
.
d
l
.

z
u
l
a

a
s
f
.

c
e
d
u
l
e

dl.

dl.

dl.

519

H
R

A
D

EC
K

Á
 U

LIC
E

ULICE K CIHELNĚ

podchod

Univerzitní
knihovna

Univerzitní
aula

H
R

A
D

EC
K

Á
 U

LIC
E

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA

VŠ
KOLEJE

12 A4

SITUACE - URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 1 : 250

Formát:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1

PARDUBICKÝ PARDUBICE
ING. B. SHEJBAL

Obec: PARDUBICE

Ing. arch. Martin Hájek

Kóty:

Měřítko:

Stupeň:
Zak. č.:

Datum:

Arch. č.:

ČÍslo příl. výkresu:

STUDIE

e-mail: info@optima-vm.cz

tel.: 465 420 911

Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

Nerudova 206/44, 500 02 Hradec Králové
tel.:  603 310 003   |   776 462 742
e-mail:  m_hajek@volny.cz
web:  www.atelierhajek.cz

urbanismus,  architektura,  interiéry,  design
HÁJEKATELIER

spol. s r.o.

Obsah:

Zodp. projektant:

Kreslil:

Objekt:

Akce:

Zpracoval:

Kraj:

Investor:

Technická kontrola:
Hlavní projektant:

ČÁST DÍLA:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

VYPRACOVAL:

ING. Z. NEUDERT

Okres:

ING. Z. NEUDERT
ING. Z. NEUDERT
ING. B. SHEJBAL

UP - FAKULTA
CHEMICKO - TECHNOLOGICKÁ

c
e
d
u
l
e

GARÁŽE

KOLÁRNA

ULICE K CIHELNĚ

Ing. arch. Martin Hájek

mm

3815

08/2019

44486 - 19 - 01

B.2.
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PLOCHY ZASTÁVEK MHD - PLOCHY PRO PĚŠÍ
- VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA
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- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

RELIÉFNÍ BETONOVÁ DLAŽBA
- BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY

CYKLISTICKÉ STEZKY - PLOCHY PRO CYKLISTY
- ŽIVIČNÝ POVRCH

PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ

OBRYS ZASTŘEŠENÍ ZASTÁVEK

STŘEDNÍ A VYSOKÁ ZELEŇ STÁVAJÍCÍ / NAVRŽENÁ

LEGENDA MOBILIÁŘE :

PARKOVÁ LAVIČKA

STOJAN NA KOLA

SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ DVOURAMENNÝ

SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ JEDNORAMENNÝ

ODPADKOVÝ KOŠ
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B. Propočet nákladů

Akce: Miniterminál Univerzita Pardubice - Studie

1. Všeobecné položky

- Geodetické zaměření 20.000,- Kč

- Inženýrsko-geologicky a hydrogeologický průzkum 30.000,- Kč

-Archeologický dozor 10.000,- Kč

- Vytyčení stavby, geometrický plán 20.000,- Kč

            - Projektová dokumentace, AD              600.000,- Kč

- Technický dozor investora           150.000,- Kč

- Informační tabule, fotodokumentace 30.000,- Kč

- Ostatní 70.000,- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

930.000,- Kč

2. Stavební objekty

Hlavní objekt (pravá strana při výjezdu na HK)

- zastavěná plocha: 12,30 x 3,20) = 40,0m2

- zastřešení: 48,40 x 10,76 =  521,0m2

- předpokládané náklady:

              (40,0 x 20.000) + (521,0 x 8.000)  = 5.000tis. Kč

Zastřešení vpravo na vjezdu od Hradce Králové

- zastřešení  42,40 x 6,50 = 275,0m2

- předpokládané náklady  275 x (6.000 + 3.000) = 2.500tis. Kč

Chodníky, cyklostezka, zpevněné plochy

750m2 x 2.800,- = 2.100tis. Kč

Zastávková stání

500m2 x 3.000,- = 1.500tis. Kč

Veřejné osvětlení

35 x 35.000,- 1.220tis. Kč

Přípojky - elektro, vodovodní, kanalizační          cca 400tis. Kč

Sadové a vegetační úpravy 1.200m2 x 400,-    480tis. Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem, stavební část           13.200tis. Kč



3. Mobiliář

Lavičky 15 ks x 89.000,- = 1.335.000,- Kč

Osazení laviček 15 ks x 1.000,- = 15.000,- Kč

Jednostranné digitální velkoplošné tabule 2 ks 100.000,- Kč

Odpadkové koše včetně spodní stavby a osazení 12 ks x 9.000,- 108.000,- Kč

Reklamní a informační podsvícené tabule 6 ks x 42.000,- = 252.000,- Kč

Zastávkový označník 4 ks x 22.000,- = 88.000,- Kč

Stojany na kola včetně spodní stavby a osazení 8 ks x 4.000,- =     32.000,- Kč

Orientační systém včetně spodní stavby a osazení 120.000,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem 2.050.000,- Kč

4. Rezerva 1.850.000,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkové předpokládané náklady, bez DPH 18.000.000,- Kč

  

Vysoké Mýto 01/2020 Ing. Bohuslav Shejbal
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Příloha č. 1 usnesení č. 1 - Dotace doporučené RmP ke schválení 

1 Pardubický spolek historie železniční dopravy 48160733 Provoz železničního Musea Rosice nad Labem ano neinvestiční ne        78 565 Kč          50 000 Kč 54,5 25 000 Kč

2 Východočeské muzeum v Pardubicích 14450542 Turistické atraktivity na  Zámku Pardubice ano neinvestiční ne      110 000 Kč          30 000 Kč 67,5 30 000 Kč

3 Veteran klub Pardubice 26555263 Veteran Randevu Pardubice 2020 ano neinvestiční ano      295 000 Kč        210 000 Kč 55,5 40 000 Kč

4 Escape Media s.r.o. 2129787 Food Truck Fest ano neinvestiční ano      376 200 Kč        135 000 Kč 57,5 50 000 Kč

145 000 Kč

5 Pardubický spolek historie železniční dopravy 48160733 Zvýšení atraktivity Musea Rosice n. L.  - 
exponáty ano neinvestiční ne      511 500 Kč 100 000 Kč 48,0 45 000 Kč

6 Klub českých turistů Pardubický kraj 48160369 Značení pěších turistických tras ano neinvestiční ne        18 055 Kč 7 000 Kč 64,5 7 000 Kč

7 Klub českých turistů Pardubický kraj 48160369 Kontrola a oprava silničního značení pro 
cyklisty ano neinvestiční ne        58 000 Kč 21 000 Kč 65,0 21 000 Kč

73 000 Kč

PPCR k 1. 1. 2020 1 098 300 Kč
218 000 Kč 880 300 Kč
880 000 Kč 300 Kč

Převod zůstatku z PPCR 2019 19 000 Kč
Zůstatek 19 300 Kč

Dotace z Programu podpory cestovního ruchu 2020

AKCE S VÝZNAMNÝM TURISTICKÝM POTENCIÁLEM A MARKETINGOVÉ AKTIVITY 

Číslo 
žádosti Žadatel IČ Název akce - projektu Splnění 

formálních kritérií
Investiční/neinvestiční 

dotace De minimis Navrhované 
prostředky 

Investiční/neinvestiční 
dotace

ROZVOJ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB PRO CESTOVNÍ RUCH

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu

Požadovaná 
dotace

Celkem získaných 
bodů - minimální 
počet pro nárok 
na dotaci - 45/90 

Číslo 
žádosti Žadatel IČ Název akce - projektu Splnění 

formálních kritérií 
Navrhované 
prostředky De minimis

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu

Požadovaná 
dotace 

Celkem získaných 
bodů - minimální 
počet pro nárok 
na dotaci - 40/80 

Dotace předložené RmP ke schválení
Dotace předložené  ZmP ke schválení



Příloha č. 1 usnesení č. 2 - Dotace doporučené ZmP ke schválení 

         1 098 300 Kč 

1 Friends Agency s.r.o. 4542258 Friends Fest ano neinvestiční ano   5 200 000 Kč        450 000 Kč 66,5 250 000 Kč

2 RETROMĚSTEČKO s.r.o. 4754425 Retroměstečko (nejen) ČSLA, setkání hasičů a 
bezpečnostních složek ano neinvestiční ano   3 000 000 Kč        500 000 Kč 58,5 190 000 Kč

3 Yashica Events a.s. 7306041 Létofest Pardubice 2020 ano neinvestiční ano   5 835 000 Kč        200 000 Kč 65,5 100 000 Kč

4 Pigs production s.r.o. 29091667 Fresh Festival ano neinvestiční ano   3 200 000 Kč        400 000 Kč 67,5 190 000 Kč

730 000 Kč

5 Sport Motion s.r.o. 5107776 SUP Pardubice ano investiční ne      757 000 Kč        250 000 Kč 53,0 150 000 Kč

150 000 Kč

PPCR k 1. 1. 2020 1 098 300 Kč
Dotace předložené RmP ke schválení 218 000 Kč 880 300 Kč
Dotace předložené  ZmP ke schválení 880 000 Kč 300 Kč
Převod zůstatku z PPCR 2019 19 000 Kč
Zůstatek 19 300 Kč

Navrhované 
prostředky De minimis

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu

Požadovaná 
dotace 

Celkem získaných 
bodů - minimální 
počet pro nárok 
na dotaci - 40/80 

Číslo 
žádosti Žadatel IČ Název akce - projektu Splnění 

formálních kritérií 
Investiční/neinvestiční 

dotace

ROZVOJ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB PRO CESTOVNÍ RUCH

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu

Požadovaná 
dotace

Celkem získaných 
bodů - minimální 
počet pro nárok 
na dotaci - 45/90 

Dotace z Programu podpory cestovního ruchu 2020
Program podpory cestovního ruchu k 1. 1. 2020

AKCE S VÝZNAMNÝM TURISTICKÝM POTENCIÁLEM A MARKETINGOVÉ AKTIVITY 

Číslo 
žádosti Žadatel IČ Název akce - projektu Splnění 

formálních kritérií
Investiční/neinvestiční 

dotace De minimis Navrhované 
prostředky 





Příloha č. 1 usnesení

Akční plán pro oblast cestovního ruchu na rok 2020 - vazba na Koncepci cestovního ruchu v turistické oblasti Pardubicko

rozpočtově věcně komentář k plnění 2019

Pokračovat ve vytváření příležitostí pro setkávání stakeholderů v 

sektoru CR za účelem vzájemného předávání informací o 

záměrech města, spolku a dalších partnerů.

A1.4
nastavený systém 

efektivní komunikace
2017

spolek 

TO/OŠKS

Plnění úkolu probíhá, v roce 2019 proběhla 2 setkání stakeholderů z 

území TO Pardubicko a členů spolku nad aktuálními tématy (tvorba 

produktu - Pardubice - hlavní město koní, sběr dat, práce se sociálními 

sítěmi, problematika návštěvníků se sluchovým postižením...). 

Současně spolek Pardubicko - Perníkové srdce Čech pořádá pravidelné 

semináře pro zaměstnance turistických informačních centrech v TO.

Na zakládě vytvořených procesů a nástrojů pokračovat v 

průběžném sběru a analýze dat o návštěvnících TO.
A1.5 Data o návštěvnících 2017

OŠKS/spolek 

TO

Plnění úkolu probíhá, došlo ke sjednocení sbíraných dat v celé 

turistické oblasti jak prostřednictvím spolku, tak prostřednictvím 

programu Pardubičtí tahouni. Nově ze strany spolku monitoring dat 

prostřednictvím služby GAS (Good Analytical System) - vyhodnocení 

efektivnosti online kampaní v návaznosti na návštěvnost turistické 

oblasti. Úkol trvá, kontinuální sběr dat je jednou ze základních 

podmínek měření výkonnosti destinace.

Aktivně podporovat činnost  MAS v regionu a značku Kraj 

Pernštejnů regionální produkt 
A2.3

konkrétní výstupy - 

společné akce, 

propagační materiály atd.

2017 spolek TO

Plnění probíhá - v r. 2019 spolek zorganizoval 4. ročník Festivalu chutí, 

vůní a řemesel, kam přednostně zval certifikované regionální 

producenty. Každoročně se spolek finančně podílí na vydání katalogu 

producentů a novin Doma v Kraji Pernštejnů.

Vytvořit propagační a prodejní platformu, která by umožnila 

prodej produktů a balíčků služeb a zapojit do prodeje ubytovatele 

a další partnery

A3.2, B3.2
nová propagační a 

prodejní platforma
2017 spolek TO

Propagace produktu Pardubice - hlavní město koní probíhá od ledna t. 

r., prodejní platformou budou do budoucna tuzemské a incomingové 

CK.

Pravidelně vyhodnocovat úspěšnost produktů a bariéry jejich 

kvalitního fungování
A3.3 

funkční kontrola plnění 

koncepce
2017 spolek TO Úkol trvá, bude realizováno po vytvoření produktů.

Zanalyzovat potřeby byznysových návštěvníků Pardubic a 

možnost rozvíjet produkty ve stylu bleasure trips
A3.4 provedená analýza 2018

spolek 

TO/OKCR
Úkol trvá - nebylo realizováno

Vytvořit společné produkty se Státním hřebčínem Kladruby nad 

Labem a další produkty  s tematikou koně a jezdectví
A4.2, B4.7 nové turistické produkty 2017 spolek TO

zapojení hřebčína v rámci projektu Pardubice - Evropské město koní 

2020 a v produktu Pardubice - hlavní město koní 

Zakončení/výstup Termín 
zahájení

Odpovědnost rozpočtově

Akční plán - cestovní ruch - 2020

Název opatření/projektu Odpovídá cíli

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu,spolek TO - spolek turistické oblasti, ORS - odbor rozvoje a strategie, OHA - odbor hlavního architekta, KP - kancelář primátora
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Vytvořit hierarchii stěžejních témat a definovat ke každému z 

témat základní prvky používané v komunikaci tématu : slogan, 

krátké shrnutí, sadu fotografií, výčet produktů, které s tématem 

souvisí.

B1.1, B1.2

Přehled témat a 

fenoménů spojených s 

Pardubicemi, resp. s TO 

Pardubicko

2017
spolek 

TO/OŠKS

Plnění probíhá - témata jsou definována, postupně pořizovány nové 

fotografie.

Vytvořit sadu propagačních bannerů, které prezentují stěžejní 

témata a jsou používány na propagaci oblasti během velkých 

sportovních a kulturních akcí

B1.3
 sada propagačních 

bannerů
2017 spolek TO na úrovni města vytvořeno, na úrovni TO zatím nemáme

Vytipovat kanály, kterými lze  oslovit prioritní cílové skupiny a 

vytvořit plán pravidelných minikampaní
B1.5

Přehled komunikovaných 

témat, vytipované 

komunikační kanály

2017 spolek TO

Plnění probíhá prostřednictvím online kampaní na sociálních sítích 

Facebook a Instagram na čtyřech navzájem propojených stránkách. 

Efektivnost kampaní je pravidelně vyhodnocována.

Vyhodnocovat zájem o produkty, účinnost komunikačních kanálů 

a kampaní na základě pravidelného sběru dat
B1.6

zpracovaná data o 

účinnosti komunikačních 

kampaní a kanálů

2017 spolek TO úkol trvá, nutno provádět kontinuálně

Na TIC je posílena prezentace nabídky turistických produktů B2.1

Více prostoru pro 

nabídku turistických 

produktů

2017 TIC/spolek TO úkol trvá

Vytvořit informační systém prezentující atraktivity a produkty CR v 

oblasti, který by zahrnoval i samotné atraktivity a ubytovací 

zařízení, včetně vytvoření platformy (systému provizí a poplatků 

pro prodej, webová aplikace a webové prezentační stránky) pro 

prodej tzv. balíčků a zážitkových produktů

B2.2, B2.4,B3.1. Informační systém 2017 spolek TO Úkol trvá, probíhá kontinuálně, vázáno na vznik produktů.

Navrhnout efektivní způsoby pojetí tématu průmyslového 

dědictví města (technické památky, Semtín a semtex)
B4.4 nové produkty 2017 spolek TO úkol trvá, spolupráce na přípravách 100. výročí chemie 

Vytvořit návštěvnické centrum Dostihového závodiště Pardubice 

(Síň slávy Velké pardubické) a rozvíjet komentované prohlídky 

závodiště

B4.1
nové návštěvnické 

centrum
2018

Dostihový 

spolek 

Pardubice/ge

sční náměstek

Úkol trvá. Intenzivnější využívání potenciálu areálu závodiště - kromě 

dostihů  funkce festival parku (kulturní akce  - Léto fest, Fresh festival, 

Friends fest….), využití pro běžecké seriály pro veřejnost (Run Tour, 

Gladiator Race, Barth run...), od r. 2018 využití areálu jako ledové 

plochy  (Zimní sportovní park Pardubice - bruslení pro veřejnost). 

Dostihový spolek - ústřední partner projektu Pardubice - Evropské 

město koní.

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu,spolek TO - spolek turistické oblasti, ORS - odbor rozvoje a strategie, OHA - odbor hlavního architekta, KP - kancelář primátora
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Uzavřít partnerství s Východočeským muzeem v Pardubicích a 

vytvořit společné turistické produkty - komentované prohlídky 

města, návštěva Pernštejnské truhly atd.

B4.5 společné produkty 2017 spolek TO
Úkol trvá. S ohledem na stávající rozsáhlou rekonstrukci zámku návrh 

posunutí plnění úkolu na rok 2021.

Vytvořit společný projekt s Pk a ČS. Obcí legionářskou na 

interpretaci a zpřístupnění pietního území zámeček a Larishovy 

vily

B4.9 společné produkty 2017
OKCR/KP/spol

ek TO

Úkol trvá. Aktuálně probíhají práce na zlepšení infrastruktury (projekt 

obnovy Larishovy vily, projekt revitalizace NKP Památník Zámeček …). 

Za spolek je úkol vázán na vznik produktů.

Vytvořit produkty podporující image města cyklistů B5.1.

zlepšení služeb a 

infrastruktury  pro 

cyklisty, efektivní 

marketing Labské stezky

2017 ORS
ORS/OKCR/O

HA

Úkol trvá. Investice města do infrastruktury: projekt Stojany pro 

Pardubice - realizováno 90 stojanů z celkového počtu okolo 300 

(realizace v ul. Sladkovského, nám. Republiky, Jiřího z Poděbrad a 

Jindřišská),  sestavena pasportizace stávajících a navrhovaných 

cyklostezek, na jejímž základě se bude cyklistická infrastruktura dále 

rozvíjet, realizována cyklostezka ve Svítkově (900m), stezka v rámci 

Náhrdelníku Chrudimky (1400m), k realizaci připravena stezka Žlutý 

pes. Probíhají projektové přípravy na stezce lokalitou "Červeňáku", 

stezce podél letiště, stezka podél ul. Hradecká, stezka podél levého 

břehu Labe a lávka přes Labe mezi Rosicemi a Svítkovem. OKCR -  

lokální koordinátor v rámci spolupráce s nadací Partnerství - společný 

marketing Labské stezky na území ČR. 

Aktivně prezentovat Pardubicko a jeho koňské fenomény a 

související turistické produkty v rámci sdružení Euro Equus
B6.1. Posílení tématu koně 2017

KP-úsek 

vnějších 

vztahů/spolek 

TO/OŠKS

Úkol trvá. Projekt Pardubice - Evropské město koní 2020 je 

prezentován na webových stránkách sdružení Euro Equus, na 

facebookovém profilu Euro Euus, bude prezentován na valné hromadě 

sdružení v 1. pololetí 2020

Vytvořit partnerství s Univerzitou Pardubice a odbornými školami 

v oblasti cestovního ruchu
C4.4 Partnerství s univerzitou 2017 OKCR

Úkol trvá. Spolupráce v rámci akcí - Městské slavnosti (Vědecko-

technický jarmark, SŠ CR a grafického designu...), Sportovní park 

Pardubice. Spolupráce  v rámci odborných stáží z Univerzity HK - 

management CR, prověřována spolupráce v oblasti sběru a 

vyhodnocení statistických dat...

Přistoupit k Národnímu systému kvality služeb cestovního ruchu v 

ČR - zapojit TIC a informovat podnikatele
C4.5 2017 spolek TO

Úkol splněn - spolek získal v březnu 2018 certifikát I. stupně ČSKS - 

Služby destinačního managementu. V říjnu 2018 získal spolek 

certifikaci - Kategorizace DMO od MMR / CzechTourismu. V současné 

době příprava školení trenéra kvality I. stupně pro členy spolku, aby 

mohli získat certifikaci Českého systému kvality služeb a posílit tak 

svou konkurenceschopnost.

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu,spolek TO - spolek turistické oblasti, ORS - odbor rozvoje a strategie, OHA - odbor hlavního architekta, KP - kancelář primátora



Příloha č. 1 usnesení

Posílit kapacity pro kontraktaci touroperátorů C5.2 Certifikát 2017

DSVČ, letiště, 

spolek TO, 

OŠKS

Úkol trvá, nové pravidelné linky Kyjev, Alicante. Spolupráce s letištěm - 

nabídka pro incoming (famtripy, presstripy…).

Posílit informovanost uživatelů letiště o atraktivitách Pardubicka C5.3 Více touroperátorů 2017
MCR/DSVČ/le

tiště

Úkol trvá, opakovaně proběhlo jednání se zástupci letiště ohledně 

oboustranné spolupráce a posílení incomingu. Úkol - vytvoření nabídky 

pro nové dopravce - linka Kyjev, Alicante. Pravidelný informační servis - 

distribuce propagačních materiálů města a TO do letištního terminálu, 

navázání spolupráce s CK SkyUp na Ukrajině - nabídka produktu 

Pardubice - hlavní město koní.

Analyzovat možnosti zlepšení propojení dostihového závodiště s 

městem a možnosti jeho zatraktivnění i mimo vlastní dostihy
C6.1

výstupy analýzy, 

zatraktivnění závodiště i 

mimo dostihy

2018
OHA/OŠKS/zá

vodiště

Úkol trvá. Intenzivnější využívání potenciálu areálu závodiště - kromě 

dostihů  funkce festival parku (kulturní akce  - Léto fest, Fresh festival, 

Friends fest….), využití pro běžecké seriály pro veřejnost (Run Tour, 

Gladiator Race, Barth run...), od r. 2018 - Zimní sportovní park 

Pardubice,  Dostihový spolek - ústřední partner projektu Pardubice - 

Evropské město koní.

Vytvořit projekt Pardubice - Evropské město koní 2020 B6.2. připravený projekt 2019

KP-úsek 

vnějších 

vztahů/OŠKS

Přípravy a realizace projektu v procesu, gesce KP - ÚVV - vytvořen 

celoroční marketingový plán, komunikační plán a plán inzerce, 

pracovní skupina (MmP, DS, NHK,  VČM, TOP atd.), již realizovány 

(letáky, výzdoba města, video, inzerce)

Vytvořit program podpory bleasure travelingu v TO Pardubicko

A3.5 vytvořený program 2020 spolek TO

nově zařazený úkol

Vytvořit společný projekt s Hradcem Králové zaměřený na 

společnou propagaci v zahraničí a rozvoj propojující dopravní 

infrastrukturu (zejména cyklodopravu)
A4.1 připravený projekt 2020

gesční 

náměstek

nově zařazený úkol

Vytvořit koncepci rekreačního využití řek a úpravu jejich okolí

C1.1 vytvořena koncepce 2020 OHA

Nově zařazený úkol. Částečně řešeno projektem "Náhrdelník 

Chrudimky". Dosud nerealizováno komplexně. 

Podpořit vznik rekreačního přístavu v Pardubicích C1.2 vznik přístavu 2020
gesční 

náměstek

Nově zařazený úkol. Pořízena technická studie (Adonix), která ověřuje 

a navrhuje umístění přístavu a náplavky u Automatických mlýnů a 

stanovuje podmínky pro jeho vytvoření z hlediska protipovodňových 

plánů.

Podpořit budování Labské cyklostezky mezi Pardubicemi a 

Týncem nad Labem v rámci projektu Pardubická Labská
C2.2 zbudování cyklostezky 2020 OHA

Nově zařazený úkol. Pravidelná účast na jednáních DSO (Dobrovolný 

svazek obcí).  Probíhají práce na výkupech pozemků. Předpokládané 

zahájení realizace 2022 -23.

Zanalyzovat možnosti a bariéry rozvoje specializovaných in-line 

stezek a kombinovaných cyklo/in-line stezek v TO Pardubicko
C3.1 výstupy z analýzy 2020 OHA nově zařazený úkol

Vytvořit studii příležitostí ve věci sítě in-line stezek a informovat o 

závěrech potenciální partnery (obce v TO)
C3.2 vznik studie 2020 OHA nově zařazený úkol

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu,spolek TO - spolek turistické oblasti, ORS - odbor rozvoje a strategie, OHA - odbor hlavního architekta, KP - kancelář primátora
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Zapracovat do podkladů pro budování cyklistické infrastruktury 

parametry, které by umožnily využívat připravovanou 

infrastrukturu i pro in-line bruslení

C3.3 zapracování parametrů 2020 OHA nově zařazený úkol 

Provést průzkum potřeb provozovatelů služeb vzhledem k lidským 

zdrojům a analýzu možností, jak podpořit rozvoj lidských zdrojů C4.1

realizace průzkumu, 

výstupy z analýzy 2020

OKCR nově zařazený úkol

Vytvořit nástroje (pravidelná setkání, newsletter) pro předávání 

informací o nových produktech a aktivitách v CR v oblasti C4.2 vytvořené nástroje 2020 OKCR

nově zařazený úkol, částečně realizováno  - viz pravidelná setkávání 

stakeholderů

Analyzovat možnosti rozvoje hipo stezek v TO Pardubicko a 

vytvořit studii příležitostí ve věci sítě hipostezek provázaných s 

cyklo, in-line a pěšími stezkami, které propojí významná 

hipocentra regionu C6.2 výstupy z analýzy 2020

OHA nově zařazený úkol

Vytvořit komplexní městský informační a navigační systém pro 

pěší, cyklisty a motoristy C7.2

existence informačního a 

navigačního systému 2020

OMI nově zařazený úkol

Provázat městský informační a navigační systém pro pěší, cyklisty 

a motoristy v TO Pardubicko C7.3

provázání informačního a 

navigačního systému 2020

spolek TO nově zařazený úkol

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu,spolek TO - spolek turistické oblasti, ORS - odbor rozvoje a strategie, OHA - odbor hlavního architekta, KP - kancelář primátora
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DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 
 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí  1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice  
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/0100 
jako “dárce“ na straně jedné 
 
a 
 
Pardubická sportovní organizace, z.s.  
sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 60159910 
zastoupený: Pavlem Majerem, předsedou spolku 
bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
číslo účtu: 2800993361/2010 
jako „obdarovaný“ na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 
 

darovací smlouvu 
 

 
I. Předmět smlouvy 

 
1. Dárce se tímto zavazuje poskytnout bez nároku na protiplnění, za níže dohodnutých podmínek, 

obdarovanému jako dar finanční prostředky ve výši 618.500,- Kč (slovy: 
šestsetosmnácttisícpětsetkorunčeských) určené na provozní náklady obdarovaného (dále jen 
„dar“).  

 
2. Dárce se zavazuje převést obdarovanému dar bezhotovostním převodem na účet obdarovaného 

vedený u Fio banky, a.s., číslo účtu 2800993361/2010, a to do 10 dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy.  

 
3. Obdarovaný tento dar přijímá a zavazuje se jej použít výhradně k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto 

článku smlouvy.  
 

4. Použije-li obdarovaný dar k jinému než dohodnutému účelu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, 
smlouva okamžitě pozbývá své účinnosti a obdarovanému vzniká povinnost vrátit dar dárci do 10 
kalendářních dnů od doručení výzvy dárce k jeho vrácení. 

 
 
 



II. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
 

2. Smluvní strany se dohodly, že dárce bezodkladně po uzavření této smlouvy ji odešle k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy dárce 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouva bude uveřejněna bez podpisů fyzických osob.  

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 

504 občanského zákoníku).  
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
ani do 90 dnů ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 

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

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 
7. 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. 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.  

 
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz svobodných projevů vůle připojují vlastnoruční podpisy. 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za dárce:  Za obdarovaného: 
 
 
 
 
 
 
……………..…………………………………………… ……………..…………………………………………… 
           Ing. Martin Charvát      Pavel Majer 
primátor statutárního města Pardubice               předseda Pardubické sportovní organizace, z.s. 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/        /2020 ze dne 27.2.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
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Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, Pernštýnské náměstí 1, 530 21  Pardubice 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 2. 3. 2020  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 
 

konkurs 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

 
Základní školy Pardubice, Josefa Ressla 2258 

 
Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. 8. 2020 
 
 

Požadavky: 
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona  

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

• vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu 
• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 
• školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 

z pohledu ředitele, management řízení 
• občanská a morální bezúhonnost 
• dobrý zdravotní stav 
• organizační a řídící schopnosti 

 
Upozornění: 

• uchazeči mohou být dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, podrobeni doplňkovému hodnocení ve formě 
psychodiagnostiky 

 
K přihlášce přiložte: 

 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 
• strukturovaný profesní životopis v českém jazyce 
• koncepci dalšího rozvoje školy v českém jazyce (max. 5 stran strojopisu A4, doporučeno v koncepci 

uvést oblast legislativních podmínek, oblast personální, oblast vzdělávací, řídící proces, strategie  
a vize) 

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy (ne 

starší 2 měsíců) 
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Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte do 25. 3. 2020 do 17:00 hodin na adresu 
 
Mgr. Olga Havlíková 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství, kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21 Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky na 
úřadě do 25. 3. 2020 do 17:00 hodin. 
 
 
 
 
Obálku označte heslem:  
„KONKURS – ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 - NEOTEVÍRAT“ 
 
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 2. 3. 2020 
 
Vyvěšeno dne: 2. 3. 2020 
Sejmuto dne: 25. 3. 2020 
 
 
*pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 
zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor statutárního města Pardubic 
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Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 2. 3. 2020  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 
 

konkurs 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

 
Základní školy Pardubice, Štefánikova 448 

 
Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. 8. 2020 
 
 

Požadavky: 
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona  

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

• vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu 
• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 
• školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 

z pohledu ředitele, management řízení 
• občanská a morální bezúhonnost 
• dobrý zdravotní stav 
• organizační a řídící schopnosti 

 
Upozornění: 

• uchazeči mohou být dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, podrobeni doplňkovému hodnocení ve formě 
psychodiagnostiky 

 
K přihlášce přiložte: 

 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 
• strukturovaný profesní životopis v českém jazyce 
• koncepci dalšího rozvoje školy v českém jazyce (max. 5 stran strojopisu A4, doporučeno v koncepci 

uvést oblast legislativních podmínek, oblast personální, oblast vzdělávací, řídící proces, strategie  
a vize) 

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy (ne 

starší 2 měsíců) 
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Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte do 25. 3. 2020 do 17:00 hodin na adresu 
 
Mgr. Olga Havlíková 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství, kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21 Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky na 
úřadě do 25. 3. 2020 do 17:00 hodin. 
 
 
 
 
Obálku označte heslem:  
„KONKURS – ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 - NEOTEVÍRAT“ 
 
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 2. 3. 2020 
 
Vyvěšeno dne: 2. 3. 2020 
Sejmuto dne: 25. 3. 2020 
 
 
*pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 
zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor statutárního města Pardubic 
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Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, Pernštýnské náměstí 1, 530 21  Pardubice 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 2. 3. 2020  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 
 

konkurs 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

 
Základní školy Pardubice, Benešovo náměstí 590 

 
Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. 8. 2020 
 
 

Požadavky: 
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona  

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

• vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu 
• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 
• školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 

z pohledu ředitele, management řízení 
• občanská a morální bezúhonnost 
• dobrý zdravotní stav 
• organizační a řídící schopnosti 

 
Upozornění: 

• uchazeči mohou být dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, podrobeni doplňkovému hodnocení ve formě 
psychodiagnostiky 

 
K přihlášce přiložte: 

 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 
• strukturovaný profesní životopis v českém jazyce 
• koncepci dalšího rozvoje školy v českém jazyce (max. 5 stran strojopisu A4, doporučeno v koncepci 

uvést oblast legislativních podmínek, oblast personální, oblast vzdělávací, řídící proces, strategie  
a vize) 

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy (ne 

starší 2 měsíců) 
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Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte do 25. 3. 2020 do 17:00 hodin na adresu 
 
Mgr. Olga Havlíková 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství, kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21 Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky na 
úřadě do 25. 3. 2020 do 17:00 hodin. 
 
 
 
 
Obálku označte heslem:  
„KONKURS – ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590 - NEOTEVÍRAT“ 
 
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 2. 3. 2020 
 
Vyvěšeno dne: 2. 3. 2020 
Sejmuto dne: 25. 3. 2020 
 
 
*pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 
zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor statutárního města Pardubic 
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Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 2. 3. 2020  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 
 

konkurs 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

 
Základní školy Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287 

 
Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. 8. 2020 
 
 

Požadavky: 
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona  

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

• vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu 
• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 
• školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 

z pohledu ředitele, management řízení 
• občanská a morální bezúhonnost 
• dobrý zdravotní stav 
• organizační a řídící schopnosti 

 
Upozornění: 

• uchazeči mohou být dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, podrobeni doplňkovému hodnocení ve formě 
psychodiagnostiky 

 
K přihlášce přiložte: 

 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 
• strukturovaný profesní životopis v českém jazyce 
• koncepci dalšího rozvoje školy v českém jazyce (max. 5 stran strojopisu A4, doporučeno v koncepci 

uvést oblast legislativních podmínek, oblast personální, oblast vzdělávací, řídící proces, strategie  
a vize) 

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
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• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy (ne 
starší 2 měsíců) 

 
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte do 25. 3. 2020 do 17:00 hodin na adresu 
 
Mgr. Olga Havlíková 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství, kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21 Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky na 
úřadě do 25. 3. 2020 do 17:00 hodin. 
 
 
 
 
Obálku označte heslem:  
„KONKURS – ZŠ Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287 - NEOTEVÍRAT“ 
 
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 2. 3. 2020 
 
Vyvěšeno dne: 2. 3. 2020 
Sejmuto dne: 25. 3. 2020 
 
 
*pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 
zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor statutárního města Pardubic 
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 
Smlouva     

o poskytnutí dotace č. D 6131/               /20 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
         Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí  
 (dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o. 
 sídlo: Rabštejnská Lhota – Rabštejn 17, 537 01  
 IČO: 28782089 
 bankovní spojení: 1230811399/0800 
 zastoupený: Vladimírem Zbytkem, jednatelem společnosti  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou 
a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této 

smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále jen 
„Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci schválenou dne 10. 1. 
2019 usnesením č. R/287/2019 poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově určenou dotaci 
ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu 
s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
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IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města Pardubic pro rok 2020 ve výši 200 

000 Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských) na realizaci projektu „Ordinace praktického lékaře pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením“ (dále jen „projekt“).  Dotace bude určena na úhradu provozních a osobních 
nákladů vzniklých příjemci dotace v souvislosti s poskytováním zdravotní péče osobám ohroženým 
sociálním vyloučením či již sociálně vyloučeným a dalším osobám, které řeší svou nepříznivou sociální 
situaci za podpory poskytovatelů sociálních služeb. 
 

2. Za provozní náklady (uznatelné výdaje) se považuje jednak zdravotnický materiál (např. obvazy, 
desinfekce, jednorázové rukavice) nehrazený ze systému veřejného zdravotního pojištění a dále náklady 
nemateriální povahy, tj. nájemné za prostory ordinace na základě podnájemní smlouvy s SKP - CENTREM 
o.p.s. a energie spojené s užíváním prostor. Za osobní náklady se považují mzdové výdaje na lékaře/lékařku 
a zdravotní sestru. Částky na úhradu provozních a osobních nákladů jsou konkretizovány v rozpočtu, který 
je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že dotace bude vyplacena ve čtyřech částkách po 50 000 Kč. První platbu 

poskytovatel poukáže příjemci do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, druhou platbu do 30. 04. 
2020, třetí platbu do 31. 07. 2020, čtvrtou platbu do 31. 10. 2020, a to bankovním převodem na účet 
příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
4. Zdravotní péče je poskytována jeden den v týdnu v rozsahu šesti hodin, a to ve středu od 7:30 do 13:30 

hodin v prostorách Nízkoprahového denního centra (provozovatel SKP - CENTRUM, o. p. s.), Jana Palacha 
čp. 324, Pardubice, lékařkou s atestací praktický lékař pro dospělé a zdravotní sestrou. 

 
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 28.11.2019 a zaevidované poskytovatelem pod 
č. j. MmP 123481/2019,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této 
smlouvy, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové skutečné 
vynaložené náklady na daný účel,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě s připojeným 
podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků dotace a 
všech požadovaných příloh, 
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h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost označit 
textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele (např. 
uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné 
doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit 
jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech identifikačních 
údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či přeměnu 
(fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré úsilí 

k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace příjemci 
poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a nahlížet do veškeré 
účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
31.01.2021. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2021. 
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6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu 
s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 4 tohoto článku smlouvy. 

3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce 
není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

4. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se rozumí: 

 a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobu, která je    
členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace,  

 b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, jejíž 
statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či členem statutárního 
nebo kontrolního orgánu příjemce dotace. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené 

právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, ke kterému došlo 
po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na 
účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce se 
považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 



5 
 

2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního města 
Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  

 
3. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž porušení 

poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než 
odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za porušení méně závažné 
povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků dotace 

nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o poskytnutí 
dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve stanoveném termínu 
či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve 
smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen 
poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za 
každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet 
poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 
5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 

dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně penále 
ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky neoprávněně 
použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíce dnem, kdy byly použity v 
rozporu s touto smlouvou. 

 
 

 
 
 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá jako 
smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu Krajský 

úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
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poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany 
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je 
následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník).  
 

5. 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. 

 
6. 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. 

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 
 

 
Příloha: č. 1 – Rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele:    Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Vladimír Zbytek 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/              /2020 ze dne 27.02.2020   

Michaela Stránská, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 
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Projekt: Zdravotní péče o osoby ohrožené 
sociálním vyloučením ROZPOČET  

 
 

   
   

Nákladová položka 
Celkové 

náklady na rok 
2020 

Požadavek finančních 
prostředků na MmP 

na rok 2020 

Poznámka  
(slovní komentář) 

1. Provozní náklady celkem 68 000 68 000   

1.1.Materiálové náklady celkem 15 010 15 010   

  vybavení (DDHM[1] do 40 tis. 
Kč) -  vypište slovně       

1.2 Nemateriálové náklady  52 990 52 990   

1.2.1. energie 12 800 12 800   

1.2.2. opravy a udržování       

1.2.3. cestovné       

1.2.4. ostatní služby 40 190 40 190   

  

nájemné 40 190 40 190   

právní a ekonomické služby       

pořízení DDNM[2] do 60 tis. Kč 
- vypište i slovně       

1.2.5. jiné provozní náklady                       

2. Osobní náklady celkem 132 000 132 000   

Náklady na realizaci projektu CELKEM 200 000 200 000   
[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek    
[2] DDNM - drobný nehmotný majetek    
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 Příloha usnesení č. 2 

1 z 2 
 

 

Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, Pernštýnské náměstí 1, 530 12  Pardubice 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 2.3.2020  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 
 

konkurs 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

 
Mateřské školy Korálek Pardubice, Rumunská 90, se sídlem Rumunská 90, 530 03  Pardubice 

 
 

Předpokládaný nástup na pracovní místo: dohodou 
 
 

Požadavky: 
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona    

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 
školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 
z pohledu ředitele, management řízení 

• občanská a morální bezúhonnost 
• dobrý zdravotní stav 
• organizační a řídící schopnosti 
 

Upozornění: 
• uchazeči mohou být dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů podrobeni doplňkovému hodnocení ve formě 
psychodiagnostiky 

 
K přihlášce přiložte: 

 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 
• strukturovaný profesní životopis v českém jazyce 
• koncepci dalšího rozvoje školy v českém jazyce (max. 5 stran strojopisu A4, doporučeno v koncepci 

uvést oblast legislativních podmínek, oblast personální, oblast vzdělávací, řídící proces, strategie a 
vize) 

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy (ne 

starší 2 měsíců) 
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Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději do 24.3.2020 do 14:30 hodin na adresu 
 
Ing. Iva Kamenická 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21 Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky na 
úřadě do 24.3.2020 do 14:30 hodin. 
 
 
 
 
Obálku označte heslem:  
„KONKURS - název mateřské školy - NEOTEVÍRAT“ 
 
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 2.3.2020 
 
Vyvěšeno dne: 2.3.2020 
Sejmuto dne: 25.3.2020 
 
 
*pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 
zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor Statutárního města Pardubic 
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Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, Pernštýnské náměstí 1, 530 12  Pardubice 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 2.3.2020  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 
 

konkurs 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

 
Mateřské školy Pardubice-Dražkovice 146, se sídlem Dražkovice 146, 533 33  Pardubice 

 
 

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1.8.2020 
 
 

Požadavky: 
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona    

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 
školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 
z pohledu ředitele, management řízení 

• občanská a morální bezúhonnost 
• dobrý zdravotní stav 
• organizační a řídící schopnosti 
 

Upozornění: 
• uchazeči mohou být dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů podrobeni doplňkovému hodnocení ve formě 
psychodiagnostiky 

 
K přihlášce přiložte: 

 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 
• strukturovaný profesní životopis v českém jazyce 
• koncepci dalšího rozvoje školy v českém jazyce (max. 5 stran strojopisu A4, doporučeno v koncepci 

uvést oblast legislativních podmínek, oblast personální, oblast vzdělávací, řídící proces, strategie a 
vize) 

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy (ne 

starší 2 měsíců) 
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Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději do 24.3.2020 do 14:30 hodin na adresu 
 
Ing. Iva Kamenická 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21 Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky na 
úřadě do 24.3.2020 do 14:30 hodin. 
 
 
 
 
Obálku označte heslem:  
„KONKURS - název mateřské školy - NEOTEVÍRAT“ 
 
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 2.3.2020 
 
Vyvěšeno dne: 2.3.2020 
Sejmuto dne: 25.3.2020 
 
 
*pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 
zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor Statutárního města Pardubic 
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Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, Pernštýnské náměstí 1, 530 12  Pardubice 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 2.3.2020  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 
 

konkurs 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

 
Mateřské školy Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160, se sídlem Prokopa Holého 

160, Rosice, 533 51  Pardubice 
 

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1.8.2020 
 
 

Požadavky: 
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona    

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 
školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 
z pohledu ředitele, management řízení 

• občanská a morální bezúhonnost 
• dobrý zdravotní stav 
• organizační a řídící schopnosti 
 

Upozornění: 
• uchazeči mohou být dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů podrobeni doplňkovému hodnocení ve formě 
psychodiagnostiky 

 
K přihlášce přiložte: 

 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 
• strukturovaný profesní životopis v českém jazyce 
• koncepci dalšího rozvoje školy v českém jazyce (max. 5 stran strojopisu A4, doporučeno v koncepci 

uvést oblast legislativních podmínek, oblast personální, oblast vzdělávací, řídící proces, strategie a 
vize) 

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy (ne 

starší 2 měsíců) 
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Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději do 24.3.2020 do 14:30 hodin na adresu 
 
Ing. Iva Kamenická 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21 Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky na 
úřadě do 24.3.2020 do 14:30 hodin. 
 
 
 
 
Obálku označte heslem:  
„KONKURS - název mateřské školy - NEOTEVÍRAT“ 
 
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 2.3.2020 
 
Vyvěšeno dne: 2.3.2020 
Sejmuto dne: 25.3.2020 
 
 
*pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 
zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor Statutárního města Pardubic 
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Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, Pernštýnské náměstí 1, 530 12  Pardubice 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 2.3.2020  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 
 

konkurs 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

 
Mateřské školy Duha Pardubice-Popkovice a Staré Čívice, se sídlem Pražská 89, Popkovice, 

530 06  Pardubice 
 
 

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1.9.2020 
 
 

Požadavky: 
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona    

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 
školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 
z pohledu ředitele, management řízení 

• občanská a morální bezúhonnost 
• dobrý zdravotní stav 
• organizační a řídící schopnosti 
 

Upozornění: 
• uchazeči mohou být dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů podrobeni doplňkovému hodnocení ve formě 
psychodiagnostiky 

 
K přihlášce přiložte: 

 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 
• strukturovaný profesní životopis v českém jazyce 
• koncepci dalšího rozvoje školy v českém jazyce (max. 5 stran strojopisu A4, doporučeno v koncepci 

uvést oblast legislativních podmínek, oblast personální, oblast vzdělávací, řídící proces, strategie a 
vize) 

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy (ne 

starší 2 měsíců) 
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Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději do 24.3.2020 do 14:30 hodin na adresu 
 
Ing. Iva Kamenická 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21 Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky na 
úřadě do 24.3.2020 do 14:30 hodin. 
 
 
 
 
Obálku označte heslem:  
„KONKURS - název mateřské školy - NEOTEVÍRAT“ 
 
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 2.3.2020 
 
Vyvěšeno dne: 2.3.2020 
Sejmuto dne: 25.3.2020 
 
 
*pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 
zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor Statutárního města Pardubic 
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Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, Pernštýnské náměstí 1, 530 12  Pardubice 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 2.3.2020  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 
 

konkurs 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

 
Mateřské školy Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284, se sídlem Sluneční 284, Polabiny, 

530 09  Pardubice 
 

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1.8.2020 
 
 

Požadavky: 
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona    

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 
školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 
z pohledu ředitele, management řízení 

• občanská a morální bezúhonnost 
• dobrý zdravotní stav 
• organizační a řídící schopnosti 
 

Upozornění: 
• uchazeči mohou být dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů podrobeni doplňkovému hodnocení ve formě 
psychodiagnostiky 

 
K přihlášce přiložte: 

 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 
• strukturovaný profesní životopis v českém jazyce 
• koncepci dalšího rozvoje školy v českém jazyce (max. 5 stran strojopisu A4, doporučeno v koncepci 

uvést oblast legislativních podmínek, oblast personální, oblast vzdělávací, řídící proces, strategie a 
vize) 

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy (ne 

starší 2 měsíců) 
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Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději do 24.3.2020 do 14:30 hodin na adresu 
 
Ing. Iva Kamenická 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21 Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky na 
úřadě do 24.3.2020 do 14:30 hodin. 
 
 
 
 
Obálku označte heslem:  
„KONKURS - název mateřské školy - NEOTEVÍRAT“ 
 
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 2.3.2020 
 
Vyvěšeno dne: 2.3.2020 
Sejmuto dne: 25.3.2020 
 
 
*pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 
zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor Statutárního města Pardubic 
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Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, Pernštýnské náměstí 1, 530 12  Pardubice 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 2.3.2020  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 
 

konkurs 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

 
Mateřské školy Pardubice, K Polabinám 626, se sídlem K Polabinám 626, 530 02  Pardubice 

 
 

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1.8.2020 
 
 

Požadavky: 
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona    

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 
školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 
z pohledu ředitele, management řízení 

• občanská a morální bezúhonnost 
• dobrý zdravotní stav 
• organizační a řídící schopnosti 
 

Upozornění: 
• uchazeči mohou být dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů podrobeni doplňkovému hodnocení ve formě 
psychodiagnostiky 

 
K přihlášce přiložte: 

 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 
• strukturovaný profesní životopis v českém jazyce 
• koncepci dalšího rozvoje školy v českém jazyce (max. 5 stran strojopisu A4, doporučeno v koncepci 

uvést oblast legislativních podmínek, oblast personální, oblast vzdělávací, řídící proces, strategie a 
vize) 

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy (ne 

starší 2 měsíců) 
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Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději do 24.3.2020 do 14:30 hodin na adresu 
 
Ing. Iva Kamenická 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21 Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky na 
úřadě do 24.3.2020 do 14:30 hodin. 
 
 
 
 
Obálku označte heslem:  
„KONKURS - název mateřské školy - NEOTEVÍRAT“ 
 
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 2.3.2020 
 
Vyvěšeno dne: 2.3.2020 
Sejmuto dne: 25.3.2020 
 
 
*pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 
zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor Statutárního města Pardubic 
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Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, Pernštýnské náměstí 1, 530 12  Pardubice 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 2.3.2020  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 
 

konkurs 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

 
Mateřské školy Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450, se sídlem Brožíkova 450, Polabiny, 530 09  

Pardubice 
 
 

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1.8.2020 
 
 

Požadavky: 
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona    

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 
školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 
z pohledu ředitele, management řízení 

• občanská a morální bezúhonnost 
• dobrý zdravotní stav 
• organizační a řídící schopnosti 
 

Upozornění: 
• uchazeči mohou být dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů podrobeni doplňkovému hodnocení ve formě 
psychodiagnostiky 

 
K přihlášce přiložte: 

 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 
• strukturovaný profesní životopis v českém jazyce 
• koncepci dalšího rozvoje školy v českém jazyce (max. 5 stran strojopisu A4, doporučeno v koncepci 

uvést oblast legislativních podmínek, oblast personální, oblast vzdělávací, řídící proces, strategie a 
vize) 

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy (ne 

starší 2 měsíců) 
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Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději do 24.3.2020 do 14:30 hodin na adresu 
 
Ing. Iva Kamenická 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21 Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky na 
úřadě do 24.3.2020 do 14:30 hodin. 
 
 
 
 
Obálku označte heslem:  
„KONKURS - název mateřské školy - NEOTEVÍRAT“ 
 
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 2.3.2020 
 
Vyvěšeno dne: 2.3.2020 
Sejmuto dne: 25.3.2020 
 
 
*pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 
zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor Statutárního města Pardubic 



Členové konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek mateřských škol

Poř.č
. MŠ Předsedkyně komise Člen komise

Zástupce odboru 
školství Krajského 

úřadu Pardubického 
kraje

Zástupce Pardubického 
inspektorátu ČŠI

Odborníci v oblasti 
státní správy, 

organizace a řízení v 
oblasti školství

Pedagogický pracovník 
příslušné MŠ

1 Mateřská škola Pardubice-Dražkovice 146 Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí 
OŠKS

Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek 
primátora Mgr. Miluše Málková Mgr. Milena Pokorná Mgr. Ludmila Marková 

Mgr. Jan Novotný Petra Vopršalová

2 Mateřská škola Pardubice-Rosice nad Labem, 
Prokopa Holého 160

Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí 
OŠKS

Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek 
primátora Mgr. Miluše Málková Mgr. Milena Pokorná Mgr. Ludmila Marková 

Mgr. Jan Novotný Eva Kaufmanová

3 Mateřská škola Duha Pardubice - Popkovice a 
Staré Čívice

Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí 
OŠKS

Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek 
primátora Mgr. Miluše Málková Mgr. Milena Pokorná Mgr. Ludmila Marková 

Mgr. Jan Novotný Hedvika Filipiová

4 Mateřská škola Zvoneček Pardubice-
Polabiny, Sluneční 284

Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí 
OŠKS

Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek 
primátora Mgr. Miluše Málková Mgr. Milena Pokorná Mgr. Ludmila Marková 

Mgr. Jan Novotný Bc. Ivana Kolaříková

5 Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626 Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí 
OŠKS

Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek 
primátora Mgr. Miluše Málková Mgr. Milena Pokorná Mgr. Ludmila Marková 

Mgr. Jan Novotný Ivana Buderová

6 Mateřská škola Pardubice-Polabiny, 
Brožíkova 450

Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí 
OŠKS

Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek 
primátora Mgr. Miluše Málková Mgr. Milena Pokorná Mgr. Ludmila Marková 

Mgr. Jan Novotný Eva Veverková

7 Mateřská škola Klubíčko Pardubice-Polabiny, 
Grusova 448

Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí 
OŠKS

Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek 
primátora Mgr. Miluše Málková Mgr. Milena Pokorná Mgr. Ludmila Marková 

Mgr. Jan Novotný Mgr. Jana Grancová

Příloha usnesení č. 11



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1         
  

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D 6131 /xxxxx/20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí  
kontakt:  
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s.,  
sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod odd. O vložka 176, 
IČ: 27534804, 
číslo bankovní účtu: 221077482/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
zastoupená:   Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem   
kontakt:  

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z147/2018 (Směrnice č. 
14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci schválenou 
usnesením Zastupitelstva města Pardubice dne 26.01.2017 pod č. Z/1514/2017 poskytnout příjemci při 
splnění sjednaných podmínek účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této 
smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a 
za podmínek stanovených touto smlouvou.  
  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci na období roku 2020 z rozpočtu města 

Pardubic v celkové výši 1 098 300 Kč (slovy: jeden milion devadesát  osm tisíc tři sta korun českých) na 
komplex sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově 
ulici v Pardubicích. Jedná se o registrované sociální služby (projekty): azylový dům a noclehárna pro 
muže, jež jsou podrobně specifikovány ve Smlouvě o spolupráci ze dne 30.1.2017. Částky na jednotlivé 
sociální služby jsou konkretizovány v rozpočtech, které jsou nedílnou částí této smlouvy. 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy.  

 
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 21.12.2019  a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 128684/2019,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 
skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do  8.1.2021 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 
prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  



 

n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 
úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce. 

 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a nahlížet 
do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně a 
realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2020. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobu, která 
je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace,  



 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace, 

c) výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných 
finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 
závazek (např. smluvní pokuty a penále), investiční výdaje, pojištění majetku, bankovní 
poplatky, správní a soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH 
(pokud je příjemcem dotace plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené 
formou vzájemného zápočtu, 

d) právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze statutárního 
města na jednotlivý projekt. 

 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdější předpisů, kontrolovat dodržování podmínek, za kterých je dotace poskytována.  
 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou) nebo jejich 
zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za 
neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce,  

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a) ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků 
na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.  
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 



 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 
   

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté prostředky 
dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je 
v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 
promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne 
jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 
6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 

dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně 
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky 
neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíce dnem, 
kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

 
5. 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.  

6. 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. 



 

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden a příjemce 

jeden výtisk. 
 

 
Přílohy: č. 1 - 2  -  Rozpočet uznatelných nákladů projektu na rok 2020  
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš  
 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/              /2020 ze dne 27.02.2020  

Jana Procházková, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 



 

 

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - neregistrované služby
Žadatel

Název projektu

Rozpočet projektu na období

U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!

1. Provozní náklady celkem 1 601 450,00 190 700,00

1.1 Materiálové náklady celkem 218 200,00 30 300,00

potraviny 4 400,00 800,00

kancelářské potřeby 18 700,00 2 500,00

pohonné hmoty 24 200,00 4 000,00
ostatní materiálové náklady 104 900,00 14 000,00
       Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 0,00
       Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 66 000,00 9 000,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 1 321 650,00 157 900,00

     1.2.1 energie 233 200,00 42 400,00

     1.2.2 opravy a udržování 198 000,00 20 000,00

     1.2.3 cestovné 8 800,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 881 650,00 95 500,00

                právní a ekonomické služby 385 000,00 55 000,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba)

199 100,00 0,00

                pořízení DDNM [3] do 60 000 Kč vypište 
slovně:aktualizace software 40 700,00 5 500,00

ostatní služby, spoje, školení a kurzy 256 850,00 35 000,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 61 600,00 2 500,00

odpisy, daně a poplatky, pojištění odpovědnosti 61 600,00 2 500,00

2. Osobní náklady celkem 3 405 750,00 480 600,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 5 007 200,00 671 300,00

[1] DHM - dlouhodobý hmotný majetek
[2] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
[3] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 1 - Rozpočet uznatelných nákladů na rok 2020

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Azylový dům pro muže
1.1.2020-31.12.2020

Věnujte,prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020



 

 

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - neregistrované služby
Žadatel

Název projektu

Rozpočet projektu na období

U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!

1. Provozní náklady celkem 650 586,00 107 460,00

1.1 Materiálové náklady celkem 217 586,00 13 760,00

potraviny 70 000,00 0,00

kancelářské potřeby 12 000,00 3 600,00

pohonné hmoty 7 000,00 1 800,00
ostatní materiálové náklady 63 586,00 6 360,00
       Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00
       Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 65 000,00 2 000,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 429 000,00 93 700,00

     1.2.1 energie 140 000,00 43 800,00

     1.2.2 opravy a udržování 30 000,00 12 000,00

     1.2.3 cestovné 1 000,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 258 000,00 37 900,00

                právní a ekonomické služby 120 000,00 17 400,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba)

33 000,00 0,00

                pořízení DDNM [3] do 60 000 Kč vypište 
slovně:aktualizace software 1 000,00 0,00

ostatní služby, spoje, školení a kurzy 104 000,00 20 500,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 4 000,00 0,00

odpisy, daně a poplatky, pojištění odpovědnosti 4 000,00 0,00

2. Osobní náklady celkem 1 220 614,00 319 540,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 1 871 200,00 427 000,00

[1] DHM - dlouhodobý hmotný majetek
[2] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
[3] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 2 - Rozpočet uznatelných nákladů na rok 2020

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Noclehárna pro muže
1.1.2020-31.12.2020

Věnujte,prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 2 
          

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D 6131 /xxxxx/20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí  
kontakt:  
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s.,  
sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod odd. O vložka 176, 
IČ: 27534804, 
číslo bankovní účtu: 221077482/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
zastoupená:   Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem   
kontakt:  

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z147/2018 (Směrnice č. 
14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci schválenou 
usnesením Zastupitelstva města Pardubice dne 26.01.2017 pod č. Z/1514/2017 poskytnout příjemci při 
splnění sjednaných podmínek účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této 
smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a 
za podmínek stanovených touto smlouvou.  
  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci na období roku 2020 z rozpočtu města 

Pardubic v celkové výši 1 026 000 Kč (slovy: jeden milion dvacet šest tisíc korun českých) na komplex 
sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi čp. 
803 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích. Jedná se o registrované sociální služby (projekty): azylový 
dům, noclehárna a krizová pomoc, jež jsou podrobně specifikovány ve Smlouvě o spolupráci ze dne 
30.1.2017. Částky na jednotlivé sociální služby jsou konkretizovány v rozpočtech, které jsou nedílnou 
částí této smlouvy. 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 21.12.2019 a zaevidované poskytovatelem 
pod č. j. MmP 128686/2019,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 
skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do  8.1.2021 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 
prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  



 

 
 
 
 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a nahlížet 
do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně a 
realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2020. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobu, která 
je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace,  



 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace, 

c) výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných 
finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 
závazek (např. smluvní pokuty a penále), investiční výdaje, pojištění majetku, bankovní 
poplatky, správní a soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH 
(pokud je příjemcem dotace plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené 
formou vzájemného zápočtu, 

d) právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze statutárního 
města na jednotlivý projekt. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdější předpisů, kontrolovat dodržování podmínek, za kterých je dotace poskytována.  
 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou) nebo jejich 
zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za 
neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce,  

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a) ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků 
na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.  
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 
   

 



 

5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 
dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté prostředky 
dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je 
v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 
promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne 
jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 
6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 

dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně 
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky 
neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíce dnem, 
kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

 
5. 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.  

6. 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. 

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 



 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden a příjemce 
jeden výtisk. 

 
 
Přílohy: č. 1 - 2  -  Rozpočet uznatelných nákladů projektu na rok 2020  
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš  
 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/              /2020 ze dne 27.02.2020  

Jana Procházková, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 



 

 

Příloha č. 1 - Rozpočet uznatelných nákladů na rok 2020
Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - neregistrované služby
Žadatel

Název projektu

Rozpočet projektu na období

U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!

1. Provozní náklady celkem 3 503 100,00 188 200,00

1.1 Materiálové náklady celkem 520 600,00 49 300,00

potraviny 27 900,00 2 600,00

kancelářské potřeby 117 700,00 11 000,00

pohonné hmoty 21 400,00 2 000,00
ostatní materiálové náklady 257 300,00 24 700,00
       Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 
       Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 96 300,00 9 000,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 2 841 200,00 127 500,00

     1.2.1 energie 626 000,00 32 000,00

     1.2.2 opravy a udržování 96 300,00 0,00

     1.2.3 cestovné 14 000,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 2 104 900,00 95 500,00

                právní a ekonomické služby 963 000,00 50 000,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba)

654 900,00 0,00

                pořízení DDNM [3] do 60 000 Kč vypište 
slovně:aktualizace software 8 600,00 800,00

ostatní služby, spoje, školení a kurzy 478 400,00 44 700,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 141 300,00 11 400,00

odpisy, daně a poplatky, pojištění odpovědnosti 141 300,00 11 400,00

2. Osobní náklady celkem 5 480 300,00 511 800,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 8 983 400,00 700 000,00

[1] DHM - dlouhodobý hmotný majetek
[2] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
[3] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi

1.1.2020-31.12.2020
Věnujte,prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020



 

 

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - neregistrované služby
Žadatel

Název projektu

Rozpočet projektu na období

U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!

1. Provozní náklady celkem 332 436,00 60 816,00

1.1 Materiálové náklady celkem 80 436,00 14 016,00

potraviny 45 000,00 8 000,00

kancelářské potřeby 3 000,00 0,00

pohonné hmoty 2 000,00 2 000,00
ostatní materiálové náklady 20 436,00 2 416,00
       Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00
       Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 10 000,00 1 600,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 252 000,00 46 800,00

     1.2.1 energie 50 000,00 16 800,00

     1.2.2 opravy a udržování 1 000,00 0,00

     1.2.3 cestovné 1 000,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 200 000,00 30 000,00

                právní a ekonomické služby 130 000,00 24 200,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba)

34 000,00 0,00

                pořízení DDNM [3] do 60 000 Kč vypište 
slovně:aktualizace software 1 000,00 0,00

ostatní služby, spoje, školení a kurzy 35 000,00 5 800,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 0,00 0,00

odpisy, daně a poplatky, pojištění odpovědnosti 0,00 0,00

2. Osobní náklady celkem 895 764,00 180 184,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 1 228 200,00 241 000,00

[1] DHM - dlouhodobý hmotný majetek
[2] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
[3] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 2 - Rozpočet uznatelných nákladů na rok 2020

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Noclehárna pro ženy
1.1.2020-31.12.2020

Věnujte,prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020



 

 

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - neregistrované služby
Žadatel

Název projektu

Rozpočet projektu na období

U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!

1. Provozní náklady celkem 214 472,00 21 377,00

1.1 Materiálové náklady celkem 65 972,00 3 177,00

potraviny 25 000,00 2 600,00

kancelářské potřeby 3 000,00 0,00

pohonné hmoty 2 000,00 0,00
ostatní materiálové náklady 29 972,00 577,00
       Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00
       Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 6 000,00 0,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 146 500,00 16 200,00

     1.2.1 energie 30 000,00 6 100,00

     1.2.2 opravy a udržování 1 000,00 0,00

     1.2.3 cestovné 500,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 115 000,00 10 100,00

                právní a ekonomické služby 75 000,00 7 700,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba)

9 000,00 0,00

                pořízení DDNM [3] do 60 000 Kč vypište 
slovně:aktualizace software 1 000,00 0,00

ostatní služby, spoje, školení a kurzy 30 000,00 2 400,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 2 000,00 2 000,00

odpisy, daně a poplatky, pojištění odpovědnosti 2 000,00 2 000,00

2. Osobní náklady celkem 558 128,00 63 623,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 772 600,00 85 000,00

[1] DHM - dlouhodobý hmotný majetek
[2] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
[3] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 3 - Rozpočet uznatelných nákladů na rok 2020

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Krizová pomoc

1.1.2020-31.12.2020
Věnujte,prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020
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SMLOUVA O PODPOŘE  

                                                           
 

 
Objednatel:  
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 

se sídlem: Benešovo náměstí 590, 530 02 Pardubice 
zastoupená: Mgr. Emou Jičínskou, ředitelkou 

   IČ: 60 158 999  
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
                          oddíl Pr, vložka 1320, zapsáno 18. 1. 2014  
             (dále jen objednatel ) 
a 
 
Poskytovatel: Statutární město Pardubice 
                         se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
                         zastoupené:   Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
                         IČ:  002 74 046 
                         (dále jen poskytovatel) 
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto 

 
SMLOUVU O PODPOŘE  

 
I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Statutární město Pardubice je zřizovatelem příspěvkové organizace - Základní školy 
Pardubice, Benešovo náměstí 590 

2. Zřizovací listinou je organizaci svěřován majetek, který je ve vlastnictví zřizovatele. 
3. Statutární město Pardubice v II. etapě na 3 základních školách provedlo rekonstrukci 

odborných učeben včetně pořízení mobiliáře, odborných pomůcek, vybavení, software a 
hardware techniky v odpovídající kvalitě pro výuku v 21. století, přičemž součástí projektu 
bylo i řešení bezbariérovosti a vnitřní konektivity škol. Tento projekt je předmětem žádosti o 
dotaci, je tudíž zapotřebí naplnit podmínky této dotace, a proto Rada města Pardubice 
schválila zajišťování centralizované správy informačních technologií na v II. etapě 3 základních 
školách, mezi které patří Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, odborem 
informačních technologií Magistrátu města Pardubice. V souvislosti s tím a pro vymezení 
vzájemných práv a povinností v této oblasti se smluvní strany rozhodly uzavřít tuto smlouvu. 
 

II. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 
1. Předmětem plnění je poskytnutí veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a 

systémová podpora fyzických, virtuálních serverů, síťové infrastruktury, aplikací a koncových 
stanic objednatele, která je blíže specifikována níže v bodě 1.1. tohoto odstavce a dále 
v příloze č. 1 této smlouvy. 
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1.1. Systémová podpora: 

1.1.1. Prioritní řešení nahlášených problémů mj. s využitím zdrojů technické podpory a 
znalostní báze, vyplývajících z partnerských vztahů poskytovatele s firmami 
Microsoft, Cisco Systems, Dell, VMware apod. 

1.1.2. Zabezpečení integrity provozu instalace síťových operačních systémů na 
serverech, spolupráce při modernizacích (upgrade) nebo opravě operačních 
systémů. 

1.1.3. Pomoc při řešení problémů s integritou a koexistencí aplikací různých dodavatelů 
dle požadavků objednatele. 

1.1.4. Vedení provozní dokumentace spravovaných systémů. 
 

2. Součástí předmětu plnění není financování pořízení jakéhokoli software (SW) a hardware 
(HW). Tuto činnost si zajistí objednatel sám na své náklady, přičemž bude respektovat 
ustanovení zřizovací listiny týkající se předchozího písemného souhlasu věcně příslušného 
odboru poskytovatele jako zřizovatele (tj. odboru informačních technologií) s pořízením SW 
a HW v jakékoli hodnotě vyjma spotřebního materiálu jako jsou např. tonery, klávesnice, 
myši, USB disky, kabely a redukce. Zmíněný věcně příslušný odbor poskytovatele poskytne na 
žádost objednatele k uvedenému pořizování majetku poradenství.  

 
III. 

DOBA PLNĚNÍ 
 

1. Tato smlouva se uzavírá s účinností od 1.4.2020 na dobu určitou 5 let s automatickým 
prodloužením vždy o další rok, pokud kterákoli ze smluvních stran písemně neoznámí druhé 
smluvní straně, a to nejpozději 30 dní před datem ukončení smlouvy, že na jejím ukončení ke 
sjednanému datu trvá. 

 
IV. 

UKONČENÍ PLNĚNÍ 
 

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou  
smluvních stran. 

2. Po uplynutí 5 let je kterákoli ze smluvních stran oprávněna smlouvu vypovědět, a to i bez 
udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet první den měsíce následujícího 
po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 
 

V. 
CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel a poskytovatel se dohodli, že poskytování služeb v rozsahu dle čl. II této smlouvy 

bude pro objednatele prováděno za úplatu. Výše ceny je stanovena dohodou smluvních stran 
a společně s úpravou platebních podmínek je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. 

 
VI. 

MÍSTO PLNĚNÍ 
 

1. Místem plnění sjednaných služeb je sídlo a pobočky objednatele. 
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VII. 
ROZSAH PLNĚNÍ A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 
1. Systémová podpora bude prováděna pro české nebo anglické prostředí. 
2. Požadavek na podporu ze strany poskytovatele jsou za objednatele oprávněni podat pověření 

zástupci objednatele dle Přílohy č. 2 této smlouvy.  
3. Požadavky na servisní zásahy budou přijímány poskytovatelem v režimu 8x5 (tj. 8 hodin 5 dní 

v pracovním týdnu od 7:30 do 15:30 hod).  
4. Požadavek na zásah pracovníka systémové podpory bude objednatel zadávat u poskytovatele 

prostřednictvím e-mailové pošty, telefonicky nebo přes webový portál Helpdesk (pouze v 
případě, bude-li u poskytovatele nainstalován). Pro bezpečnost a validnost požadavků budou 
za objednatele zadávat požadavky oprávněné kontaktní osoby, vyjmenované v příloze č. 3 
této smlouvy.  
Telefonicky: 466 859 777 
E-mailem: helpdeskzs@mmp.cz  

5. Poskytovatel garantuje zahájení servisního zásahu a činnosti směřující k řešení požadavku 
objednatele obvykle bezprostředně, nejdéle však do 4 hodin od přijetí požadavku na servisní 
zásah. Pokud požadavek není možné telefonicky ani pomocí vzdáleného dostupu vyřešit, a je 
nezbytný servisní zásah v místě objednatele, dohodnou se kontaktní pracovník objednatele a 
servisní technik na pro obě strany vhodném termínu zahájení servisního zásahu v místě 
plnění.  

6. Poskytovatel garantuje dojezd pracovníka systémové podpory nejpozději následující 
pracovní den od přijetí požadavku.  

7. O aktivním zahájení prací ze strany poskytovatele pomocí vzdáleného dostupu bude předem 
informována příslušná odpovědná kontaktní osoba objednatele. 

8. Poskytovatel se zavazuje při poskytování služeb dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 
ve znění pozdějších předpisů). 

 
VIII. 

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost k zajištění všech 

nezbytných podmínek pro realizaci předmětu plnění. Tato součinnost spočívá zejména 
v zajištění řízeného přístupu ke všem nezbytným informacím, potřebným pro plnění, přístup 
k serveru s právy administrátora, přístup ke konfiguračním utilitám serverů. V případě 
havárie zajištění řízeného přístupu a dostupnost k zálohám dat a systémů, v mimořádných 
případech i bez přítomnosti správce systému, zajištění přístupu z hlediska možnosti práce na 
síti apod. Dále se objednatel zavazuje zajistit součinnost ze strany jednotlivých pracovníků a 
přístup do příslušných prostorů s technikou.  

2. Pro možnost rychlého zásahu v případě havárie a pro aktivní systémové podpory zajistí 
objednatel možnost vzdáleného dostupu do své sítě vybraným pracovníkům poskytovatele 
prostřednictvím Internetu nebo jiným komunikačním prostředkem. Pro tento účel bude 
zřízen speciální servisní účet na serverech příp. aktivních prvcích, chráněný heslem a s právy 
administrátora, veškeré časy přístupu a změny konfigurací budou logovány.  
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IX. 
 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 
1. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou neodvratitelnou událostí, neodbornou 

manipulací pracovníků objednatele a poruchami či špatnou funkcí elektrické, telefonní, 
datové a počítačové sítě.  

2. Poskytovatel rovněž neodpovídá za škodu způsobenou komponenty nebo službami, jež 
nejsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, nebo vzniklou jinak bez zavinění 
poskytovatele.  

 
X.  

VYŠŠÍ MOC 
 

1. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za porušení smluvní povinnosti, pokud jí ve splnění 
povinnosti ze smlouvy zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na její vůli. Mezi takové překážky patří zejména přírodní katastrofy, 
požáry, výbuchy, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, 
které jsou mimo jakoukoli kontrolu smluvních stran. O takových překážkách se strany 
zavazují neprodleně se vzájemně informovat. 

 
XI. 

DOHODA O MLČENLIVOSTI 
 

1. Poskytovatel se zavazuje nesdělovat třetím osobám, vyjma svých zaměstnanců, důvěrné 
informace, které se poskytovatel v souvislosti s plněním této smlouvy o organizaci 
objednatele, provozu organizace, odběratelích, dodavatelích, objednatelem 
používaných technologiích, apod., dozví. Pokud vznikne objednateli škoda na základě 
vyzrazení těchto důvěrných informací má objednatel nárok požadovat její náhradu, 
jakož i další nároky podle občanského zákoníku. Poskytovatel je povinen zavázat své 
zaměstnance minimálně stejným rozsahem utajení, jako je uvedeno v této smlouvě.  
 

2. Poskytovatel se zavazuje chránit veškerá data a informace, která od objednatele 
obdržel, nebo je sám v důsledku své činnosti získal, před jejich ztracením či zneužitím. K 
tomu se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které je po něm možné spravedlivě požadovat. 
Zejména je tak povinen zajistit, aby k těmto datům neměly přístup jiné osoby a aby data 
byla ukládána na bezpečných a zabezpečených nosičích informací. Výslovně se zakazuje, 
aby tato data poskytovatel ukládal v počítačích, které jsou přístupné dalším osobám 
prostřednictvím jiných sítí, například internet, apod.  

 
3. Ustanovení odstavců 1. a 2. tohoto článku platí nejen po dobu trvání této smlouvy, ale 

také po dobu 3 let po ukončení platnosti této smlouvy. 
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XII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

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

1.4.2020, ne však dříve než dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 
vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje objednatele, nebyl-li kontaktní údaj 
této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci uveřejnění. 
Smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez uvedení e-mailových adres a 
telefonních čísel fyzických osob a bez podpisů.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru 

smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část textu smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 

tajemství (§ 504 občanského zákoníku).  
 
5. 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. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Možnost měnit smlouvu jinou formou 
smluvní strany vylučují. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strana může namítnout neplatnost 
smlouvy nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo 
započato s plněním. 

7. Vzájemné vztahy smluvních stran z této smlouvy vyplývající a v ní výslovně neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

9. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

- Příloha č.1 – Předmět podpory 
- Příloha č.2 – cena služeb 
- Příloha č.3 – Kontaktní osoby objednatele 

 
V Pardubicích dne:   …………………    V Pardubicích dne:………………… 
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Za objednatele:      Za poskytovatele:     

……………………………………………. …………………………………………………..                           
Mgr. Ema Jičínská Ing. Martin Charvát  

ředitelka                                                                                     primátor města 
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Příloha č. 1  Smlouvy o podpoře  

Předmět podpory 
 

Poskytovatel  bude pro objednatele zajišťovat: 
1. V oblasti Software zejména správu: 
• Operačních systémů serverů  
• Operačních systémů stanic 
• Školních a výukových software 
• Antivirového programu 
• Software pro evidenci hodnocení (Bakaláři) 
• Software na management a správu sítě  
2. V oblasti Hardware administraci a správu: 
• Aktivních prvků 
• Wifi 
• Firewallu 
• Zaměstnaneckých, studentských stanic, notebooků a tabletů 
• Interaktivních tabulí 
• IP telefonů 
• Ostatních periferií (tiskárny, skenery, kopírky, atd.) 

Poskytovatel se bude ve spolupráci s určeným zaměstnancem objednatele 
odpovědným za IT podílet na správě: 

• Operačních systémů stanic (pravidelné aktualizace a nastavení služeb, nainstalovaný 
software 3 stran, aktualizace antivirového programu) 

• Školních a výukových aplikací- studentských a zaměstnaneckých  
• Uživatelských účtů včetně emailů (vytváření, mazání, administrace oprávnění)  
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Příloha č. 2  Smlouvy o podpoře  

A) Cena služeb: 
 
1.     Poskytnutí veřejně dostupných služeb elektronických komunikací: 

  Cena vč. 21% DPH: 4.477,- Kč / měsíc 
 
2.     Systémová podpora prováděná pracovníkem OIT: 
  Cena vč. 21% DPH: 50.400,-Kč / rok  
  
3. DPH bude fakturováno podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a 

účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě změny DPH ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění bude výše DPH upravena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném 
znění. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že ceny uvedené v odst. 1 a 2 této části přílohy smlouvy jsou 
úplné a nejvýše přípustné, platné po celou dobu realizace sjednaného plnění. Případné navýšení 
v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich 
realizací potvrzeny formou písemného dodatku obou smluvních stran.  

 
 
B) Platební podmínky: 

 
1. Úhrada ceny bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur) s náležitostmi odpovídajícími 

této smlouvě a právním předpisům. 
 

2. Úhrada ceny za službu dle písm. A) odst. 1 bude prováděna čtvrtletně, na základě faktur se 
splatností vždy nejpozději k poslednímu dni prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí.  

 
3. Úhrada ceny za službu dle písm. A) odst. 2 bude prováděna jednou ročně, na základě faktur se 

splatností vždy nejpozději k 31.1. příslušného kalendářního roku.  
 

4. Lhůta splatnosti daňového dokladu bude činit 14 dnů od data jeho prokazatelného doručení 
objednateli. 

 
5. Cena bude uhrazena objednatelem poskytovateli bankovním převodem na účet poskytovatele 

uvedený na daňovém dokladu (faktuře). 
 
6. Za okamžik úhrady fakturované částky se považuje okamžik, kdy bude příslušná částka připsána 

na účet poskytovatele. 
 
7. Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je objednatel oprávněn fakturu do uplynutí 

termínu její splatnosti vrátit poskytovateli s označením údaje, který je na faktuře uveden 
nesprávně či který na faktuře chybí, přičemž vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. 
Poskytovatel bez zbytečného odkladu fakturu opraví či vystaví fakturu novou. Lhůta splatnosti 
běží ode dne prokazatelného doručení opravené či nové faktury objednateli. 

 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen poskytovateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky vč. DPH za každý započatý den prodlení. 
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Příloha č. 3  Smlouvy o podpoře: 

 
Kontaktní osoby objednatele: 
 

Jméno Telefon Mobil El. Pošta 
1. Mgr. Ema Jičínská 464 629 213 603 726 653 jicinska.ema@benesovka.cz 
    
2. Mgr. Zuzana Vlasáková 
 464 629 214 776 208 514 

vlasakova.zuzana@benesovka.
cz 

3. Mgr. Jana Macíková 464 629 223 725 284796 macikova.jana@benesovka.cz 
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SMLOUVA O PODPOŘE  

                                                           
 

 
Objednatel:  
Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870 

se sídlem: Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice  
zastoupená: Mgr. Bc. Ludmilou Kozákovou 

   IČ: 48161055 
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
                          oddíl Pr, vložka 1316               
             (dále jen objednatel ) 
a 
 
poskytovatel: Statutární město Pardubice 
                         se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
                         zastoupené:   Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
                         IČ:  002 74 046 
                         (dále jen poskytovatel) 
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto 

 
SMLOUVU O PODPOŘE  

 
I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Statutární město Pardubice je zřizovatelem příspěvkové organizace - Základní školy 
Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870. 

2. Zřizovací listinou je organizaci svěřován majetek, který je ve vlastnictví zřizovatele. 
3. Statutární město Pardubice v II. etapě na 3 základních školách provedlo rekonstrukci 

odborných učeben včetně pořízení mobiliáře, odborných pomůcek, vybavení, software a 
hardware techniky v odpovídající kvalitě pro výuku v 21. století, přičemž součástí projektu 
bylo i řešení bezbariérovosti a vnitřní konektivity škol. Tento projekt je předmětem žádosti o 
dotaci, je tudíž zapotřebí naplnit podmínky této dotace, a proto Rada města Pardubice 
schválila zajišťování centralizované správy informačních technologií v II. etapě na 3 základních 
školách, mezi které patří Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, odborem 
informačních technologií Magistrátu města Pardubice. V souvislosti s tím a pro vymezení 
vzájemných práv a povinností v této oblasti se smluvní strany rozhodly uzavřít tuto smlouvu. 
 

II. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 
1. Předmětem plnění je poskytnutí veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a 

systémová podpora fyzických, virtuálních serverů, síťové infrastruktury, aplikací a koncových 
stanic objednatele, která je blíže specifikována níže v bodě 1.1. tohoto odstavce a dále 
v příloze č. 1 této smlouvy. 
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1.1. Systémová podpora: 

1.1.1. Prioritní řešení nahlášených problémů mj. s využitím zdrojů technické podpory a 
znalostní báze, vyplývajících z partnerských vztahů poskytovatele s firmami 
Microsoft, Cisco Systems, Dell, VMware apod. 

1.1.2. Zabezpečení integrity provozu instalace síťových operačních systémů na 
serverech, spolupráce při modernizacích (upgrade) nebo opravě operačních 
systémů. 

1.1.3. Pomoc při řešení problémů s integritou a koexistencí aplikací různých dodavatelů 
dle požadavků objednatele. 

1.1.4. Vedení provozní dokumentace spravovaných systémů. 
 

2. Součástí předmětu plnění není financování pořízení jakéhokoli software (SW) a hardware 
(HW). Tuto činnost si zajistí objednatel sám na své náklady, přičemž bude respektovat 
ustanovení zřizovací listiny týkající se předchozího písemného souhlasu věcně příslušného 
odboru poskytovatele jako zřizovatele (tj. odboru informačních technologií) s pořízením SW 
a HW v jakékoli hodnotě vyjma spotřebního materiálu jako jsou např. tonery, klávesnice, 
myši, USB disky, kabely a redukce. Zmíněný věcně příslušný odbor poskytovatele poskytne na 
žádost objednatele k uvedenému pořizování majetku poradenství.  

 
III. 

DOBA PLNĚNÍ 
 

1. Tato smlouva se uzavírá s účinností od 1. 4. 2020 na dobu určitou 5 let s automatickým 
prodloužením vždy o další rok, pokud kterákoli ze smluvních stran písemně neoznámí druhé 
smluvní straně, a to nejpozději 30 dní před datem ukončení smlouvy, že na jejím ukončení ke 
sjednanému datu trvá. 

 
IV. 

UKONČENÍ PLNĚNÍ 
 

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou  
smluvních stran. 

2. Po uplynutí 5 let je kterákoli ze smluvních stran oprávněna smlouvu vypovědět, a to i bez 
udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet první den měsíce následujícího 
po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 
 

V. 
CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel a poskytovatel se dohodli, že poskytování služeb v rozsahu dle čl. II této smlouvy 

bude pro objednatele prováděno za úplatu. Výše ceny je stanovena dohodou smluvních stran 
a společně s úpravou platebních podmínek je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. 

 
VI. 

MÍSTO PLNĚNÍ 
 

1. Místem plnění sjednaných služeb je sídlo a pobočky objednatele. 
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VII. 
ROZSAH PLNĚNÍ A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 
1. Systémová podpora bude prováděna pro české nebo anglické prostředí. 
2. Požadavek na podporu ze strany poskytovatele jsou za objednatele oprávněni podat pověření 

zástupci objednatele dle Přílohy č. 2 této smlouvy.  
3. Požadavky na servisní zásahy budou přijímány poskytovatelem v režimu 8x5 (tj. 8 hodin 5 dní 

v pracovním týdnu od 7:30 do 15:30 hod).  
4. Požadavek na zásah pracovníka systémové podpory bude objednatel zadávat u poskytovatele 

prostřednictvím e-mailové pošty, telefonicky nebo přes webový portál Helpdesk (pouze v 
případě, bude-li u poskytovatele nainstalován). Pro bezpečnost a validnost požadavků budou 
za objednatele zadávat požadavky oprávněné kontaktní osoby, vyjmenované v příloze č. 3 
této smlouvy.  
Telefonicky: 466 859 777 
E-mailem: helpdeskzs@mmp.cz  

5. Poskytovatel garantuje zahájení servisního zásahu a činnosti směřující k řešení požadavku 
objednatele obvykle bezprostředně, nejdéle však do 4 hodin od přijetí požadavku na servisní 
zásah. Pokud požadavek není možné telefonicky ani pomocí vzdáleného dostupu vyřešit, a je 
nezbytný servisní zásah v místě objednatele, dohodnou se kontaktní pracovník objednatele a 
servisní technik na pro obě strany vhodném termínu zahájení servisního zásahu v místě 
plnění.  

6. Poskytovatel garantuje dojezd pracovníka systémové podpory nejpozději následující 
pracovní den od přijetí požadavku.  

7. O aktivním zahájení prací ze strany poskytovatele pomocí vzdáleného dostupu bude předem 
informována příslušná odpovědná kontaktní osoba objednatele. 

8. Poskytovatel se zavazuje při poskytování služeb dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 
ve znění pozdějších předpisů). 

 
VIII. 

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost k zajištění všech 

nezbytných podmínek pro realizaci předmětu plnění. Tato součinnost spočívá zejména 
v zajištění řízeného přístupu ke všem nezbytným informacím, potřebným pro plnění, přístup 
k serveru s právy administrátora, přístup ke konfiguračním utilitám serverů. V případě 
havárie zajištění řízeného přístupu a dostupnost k zálohám dat a systémů, v mimořádných 
případech i bez přítomnosti správce systému, zajištění přístupu z hlediska možnosti práce na 
síti apod. Dále se objednatel zavazuje zajistit součinnost ze strany jednotlivých pracovníků a 
přístup do příslušných prostorů s technikou.  

2. Pro možnost rychlého zásahu v případě havárie a pro aktivní systémové podpory zajistí 
objednatel možnost vzdáleného dostupu do své sítě vybraným pracovníkům poskytovatele 
prostřednictvím Internetu nebo jiným komunikačním prostředkem. Pro tento účel bude 
zřízen speciální servisní účet na serverech příp. aktivních prvcích, chráněný heslem a s právy 
administrátora, veškeré časy přístupu a změny konfigurací budou logovány.  
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IX. 
 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 
1. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou neodvratitelnou událostí, neodbornou 

manipulací pracovníků objednatele a poruchami či špatnou funkcí elektrické, telefonní, 
datové a počítačové sítě.  

2. Poskytovatel rovněž neodpovídá za škodu způsobenou komponenty nebo službami, jež 
nejsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, nebo vzniklou jinak bez zavinění 
poskytovatele.  

 
X.  

VYŠŠÍ MOC 
 

1. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za porušení smluvní povinnosti, pokud jí ve splnění 
povinnosti ze smlouvy zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na její vůli. Mezi takové překážky patří zejména přírodní katastrofy, 
požáry, výbuchy, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, 
které jsou mimo jakoukoli kontrolu smluvních stran. O takových překážkách se strany 
zavazují neprodleně se vzájemně informovat. 

 
XI. 

DOHODA O MLČENLIVOSTI 
 

1. Poskytovatel se zavazuje nesdělovat třetím osobám, vyjma svých zaměstnanců, důvěrné 
informace, které se poskytovatel v souvislosti s plněním této smlouvy o organizaci 
objednatele, provozu organizace, odběratelích, dodavatelích, objednatelem 
používaných technologiích, apod., dozví. Pokud vznikne objednateli škoda na základě 
vyzrazení těchto důvěrných informací má objednatel nárok požadovat její náhradu, 
jakož i další nároky podle občanského zákoníku. Poskytovatel je povinen zavázat své 
zaměstnance minimálně stejným rozsahem utajení, jako je uvedeno v této smlouvě.  
 

2. Poskytovatel se zavazuje chránit veškerá data a informace, která od objednatele 
obdržel, nebo je sám v důsledku své činnosti získal, před jejich ztracením či zneužitím. K 
tomu se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které je po něm možné spravedlivě požadovat. 
Zejména je tak povinen zajistit, aby k těmto datům neměly přístup jiné osoby a aby data 
byla ukládána na bezpečných a zabezpečených nosičích informací. Výslovně se zakazuje, 
aby tato data poskytovatel ukládal v počítačích, které jsou přístupné dalším osobám 
prostřednictvím jiných sítí, například internet, apod.  

 
3. Ustanovení odstavců 1. a 2. tohoto článku platí nejen po dobu trvání této smlouvy, ale 

také po dobu 3 let po ukončení platnosti této smlouvy. 
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XII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

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

1.3.2020, ne však dříve než dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 
vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje objednatele, nebyl-li kontaktní údaj 
této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci uveřejnění. 
Smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez uvedení e-mailových adres a 
telefonních čísel fyzických osob a bez podpisů.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru 

smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část textu smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 

tajemství (§ 504 občanského zákoníku).  
 
5. 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. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Možnost měnit smlouvu jinou formou 
smluvní strany vylučují. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strana může namítnout neplatnost 
smlouvy nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo 
započato s plněním. 

7. Vzájemné vztahy smluvních stran z této smlouvy vyplývající a v ní výslovně neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

9. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

- Příloha č.1 – Předmět podpory 
- Příloha č.2 – cena služeb 
- Příloha č.3 – Kontaktní osoby objednatele 

 
V Pardubicích dne:   …………………    V Pardubicích dne:………………… 
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Za objednatele:      Za poskytovatele:     

……………………………………………. …………………………………………………..                           
 Ing. Martin Charvát  

ředitel                                                                                     primátor města 
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Příloha č. 1  Smlouvy o podpoře  

Předmět podpory 
 

Poskytovatel  bude pro objednatele zajišťovat: 
1. V oblasti Software zejména správu: 
• Operačních systémů serverů  
• Operačních systémů stanic 
• Školních a výukových software 
• Antivirového programu 
• Software pro evidenci hodnocení (Bakaláři) 
• Software na management a správu sítě  
2. V oblasti Hardware administraci a správu: 
• Aktivních prvků 
• Wifi 
• Firewallu 
• Zaměstnaneckých, studentských stanic, notebooků a tabletů 
• Interaktivních tabulí 
• IP telefonů 
• Ostatních periferií (tiskárny, skenery, kopírky, atd.) 

Poskytovatel se bude ve spolupráci s určeným zaměstnancem objednatele 
odpovědným za IT podílet na správě: 

• Operačních systémů stanic (pravidelné aktualizace a nastavení služeb, nainstalovaný 
software 3 stran, aktualizace antivirového programu) 

• Školních a výukových aplikací- studentských a zaměstnaneckých  
• Uživatelských účtů včetně emailů (vytváření, mazání, administrace oprávnění)  
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Příloha č. 2  Smlouvy o podpoře  

A) Cena služeb: 
 
1. Poskytnutí veřejně dostupných služeb elektronických komunikací: 

   Cena vč. 21% DPH: 4.477,- Kč / měsíc 
 
2.     Systémová podpora prováděná pracovníkem OIT: 
  Cena vč. 21% DPH: 50.400,-Kč / rok  
  
3. DPH bude fakturováno podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a 

účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě změny DPH ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění bude výše DPH upravena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném 
znění. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že ceny uvedené v odst. 1 a 2 této části přílohy smlouvy jsou 
úplné a nejvýše přípustné, platné po celou dobu realizace sjednaného plnění. Případné navýšení 
v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich 
realizací potvrzeny formou písemného dodatku obou smluvních stran.  

 
 
B) Platební podmínky: 

 
1. Úhrada ceny bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur) s náležitostmi odpovídajícími 

této smlouvě a právním předpisům. 
 

2. Úhrada ceny za službu dle písm. A) odst. 1 bude prováděna čtvrtletně, na základě faktur se 
splatností vždy nejpozději k poslednímu dni prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí.  

 
3. Úhrada ceny za službu dle písm. A) odst. 2 bude prováděna jednou ročně, na základě faktur se 

splatností vždy nejpozději k 31.1. příslušného kalendářního roku.  
 

4. Lhůta splatnosti daňového dokladu bude činit 14 dnů od data jeho prokazatelného doručení 
objednateli. 

 
5. Cena bude uhrazena objednatelem poskytovateli bankovním převodem na účet poskytovatele 

uvedený na daňovém dokladu (faktuře). 
 
6. Za okamžik úhrady fakturované částky se považuje okamžik, kdy bude příslušná částka připsána 

na účet poskytovatele. 
 
7. Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je objednatel oprávněn fakturu do uplynutí 

termínu její splatnosti vrátit poskytovateli s označením údaje, který je na faktuře uveden 
nesprávně či který na faktuře chybí, přičemž vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. 
Poskytovatel bez zbytečného odkladu fakturu opraví či vystaví fakturu novou. Lhůta splatnosti 
běží ode dne prokazatelného doručení opravené či nové faktury objednateli. 

 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen poskytovateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky vč. DPH za každý započatý den prodlení. 
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Příloha č. 3  Smlouvy o podpoře: 

 
Kontaktní osoby objednatele: 
 

Jméno Telefon Mobil El. Pošta 
1.     
    
2.     
3.     
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SMLOUVA O PODPOŘE  

                                                           
 

 
Objednatel:  
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 

se sídlem: Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice  
zastoupená: PaedDr. Světlanou Diveckou 

   IČ: 46496921  
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
                          oddíl Pr, vložka 1315              
             (dále jen objednatel) 
a 
 
poskytovatel: Statutární město Pardubice 
                         se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
                         zastoupené:   Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
                         IČ:  002 74 046 
                         (dále jen poskytovatel) 
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto 

 
SMLOUVU O PODPOŘE  

 
I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Statutární město Pardubice je zřizovatelem příspěvkové organizace - Základní školy 
Pardubice, Josefa Ressla 2258. 

2. Zřizovací listinou je organizaci svěřován majetek, který je ve vlastnictví zřizovatele. 
3. Statutární město Pardubice v II. etapě na 3 základních školách provedlo rekonstrukci 

odborných učeben včetně pořízení mobiliáře, odborných pomůcek, vybavení, software a 
hardware techniky v odpovídající kvalitě pro výuku v 21. století, přičemž součástí projektu 
bylo i řešení bezbariérovosti a vnitřní konektivity škol. Tento projekt je předmětem žádosti o 
dotaci, je tudíž zapotřebí naplnit podmínky této dotace, a proto Rada města Pardubice 
schválila zajišťování centralizované správy informačních technologií na v II. etapě 3 základních 
školách, mezi které patří Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258, odborem informačních 
technologií Magistrátu města Pardubice. V souvislosti s tím a pro vymezení vzájemných práv 
a povinností v této oblasti se smluvní strany rozhodly uzavřít tuto smlouvu. 
 

II. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 
1. Předmětem plnění je poskytnutí veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a 

systémová podpora fyzických, virtuálních serverů, síťové infrastruktury, aplikací a koncových 
stanic objednatele, která je blíže specifikována níže v bodě 1.1. tohoto odstavce a dále 
v příloze č. 1 této smlouvy. 
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1.1. Systémová podpora: 

1.1.1. Prioritní řešení nahlášených problémů mj. s využitím zdrojů technické podpory a 
znalostní báze, vyplývajících z partnerských vztahů poskytovatele s firmami 
Microsoft, Cisco Systems, Dell, VMware apod. 

1.1.2. Zabezpečení integrity provozu instalace síťových operačních systémů na 
serverech, spolupráce při modernizacích (upgrade) nebo opravě operačních 
systémů. 

1.1.3. Pomoc při řešení problémů s integritou a koexistencí aplikací různých dodavatelů 
dle požadavků objednatele. 

1.1.4. Vedení provozní dokumentace spravovaných systémů. 
 

2. Součástí předmětu plnění není financování pořízení jakéhokoli software (SW) a hardware 
(HW). Tuto činnost si zajistí objednatel sám na své náklady, přičemž bude respektovat 
ustanovení zřizovací listiny týkající se předchozího písemného souhlasu věcně příslušného 
odboru poskytovatele jako zřizovatele (tj. odboru informačních technologií) s pořízením SW 
a HW v jakékoli hodnotě vyjma spotřebního materiálu jako jsou např. tonery, klávesnice, 
myši, USB disky, kabely a redukce. Zmíněný věcně příslušný odbor poskytovatele poskytne na 
žádost objednatele k uvedenému pořizování majetku poradenství.  

 
III. 

DOBA PLNĚNÍ 
 

1. Tato smlouva se uzavírá s účinností od 1.4.2020 na dobu určitou 5 let s automatickým 
prodloužením vždy o další rok, pokud kterákoli ze smluvních stran písemně neoznámí druhé 
smluvní straně, a to nejpozději 30 dní před datem ukončení smlouvy, že na jejím ukončení ke 
sjednanému datu trvá. 

 
IV. 

UKONČENÍ PLNĚNÍ 
 

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou  
smluvních stran. 

2. Po uplynutí 5 let je kterákoli ze smluvních stran oprávněna smlouvu vypovědět, a to i bez 
udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet první den měsíce následujícího 
po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 
 

V. 
CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel a poskytovatel se dohodli, že poskytování služeb v rozsahu dle čl. II této smlouvy 

bude pro objednatele prováděno za úplatu. Výše ceny je stanovena dohodou smluvních stran 
a společně s úpravou platebních podmínek je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. 

 
VI. 

MÍSTO PLNĚNÍ 
 

1. Místem plnění sjednaných služeb je sídlo a pobočky objednatele. 
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VII. 
ROZSAH PLNĚNÍ A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 
1. Systémová podpora bude prováděna pro české nebo anglické prostředí. 
2. Požadavek na podporu ze strany poskytovatele jsou za objednatele oprávněni podat pověření 

zástupci objednatele dle Přílohy č. 2 této smlouvy.  
3. Požadavky na servisní zásahy budou přijímány poskytovatelem v režimu 8x5 (tj. 8 hodin 5 dní 

v pracovním týdnu od 7:30 do 15:30 hod).  
4. Požadavek na zásah pracovníka systémové podpory bude objednatel zadávat u poskytovatele 

prostřednictvím e-mailové pošty, telefonicky nebo přes webový portál Helpdesk (pouze v 
případě, bude-li u poskytovatele nainstalován). Pro bezpečnost a validnost požadavků budou 
za objednatele zadávat požadavky oprávněné kontaktní osoby, vyjmenované v příloze č. 3 
této smlouvy.  
Telefonicky: 466 859 777 
E-mailem: helpdeskzs@mmp.cz  

5. Poskytovatel garantuje zahájení servisního zásahu a činnosti směřující k řešení požadavku 
objednatele obvykle bezprostředně, nejdéle však do 4 hodin od přijetí požadavku na servisní 
zásah. Pokud požadavek není možné telefonicky ani pomocí vzdáleného dostupu vyřešit, a je 
nezbytný servisní zásah v místě objednatele, dohodnou se kontaktní pracovník objednatele a 
servisní technik na pro obě strany vhodném termínu zahájení servisního zásahu v místě 
plnění.  

6. Poskytovatel garantuje dojezd pracovníka systémové podpory nejpozději následující 
pracovní den od přijetí požadavku.  

7. O aktivním zahájení prací ze strany poskytovatele pomocí vzdáleného dostupu bude předem 
informována příslušná odpovědná kontaktní osoba objednatele. 

8. Poskytovatel se zavazuje při poskytování služeb dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 
ve znění pozdějších předpisů). 

 
VIII. 

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost k zajištění všech 

nezbytných podmínek pro realizaci předmětu plnění. Tato součinnost spočívá zejména 
v zajištění řízeného přístupu ke všem nezbytným informacím, potřebným pro plnění, přístup 
k serveru s právy administrátora, přístup ke konfiguračním utilitám serverů. V případě 
havárie zajištění řízeného přístupu a dostupnost k zálohám dat a systémů, v mimořádných 
případech i bez přítomnosti správce systému, zajištění přístupu z hlediska možnosti práce na 
síti apod. Dále se objednatel zavazuje zajistit součinnost ze strany jednotlivých pracovníků a 
přístup do příslušných prostorů s technikou.  

2. Pro možnost rychlého zásahu v případě havárie a pro aktivní systémové podpory zajistí 
objednatel možnost vzdáleného dostupu do své sítě vybraným pracovníkům poskytovatele 
prostřednictvím Internetu nebo jiným komunikačním prostředkem. Pro tento účel bude 
zřízen speciální servisní účet na serverech příp. aktivních prvcích, chráněný heslem a s právy 
administrátora, veškeré časy přístupu a změny konfigurací budou logovány.  
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IX. 
 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 
1. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou neodvratitelnou událostí, neodbornou 

manipulací pracovníků objednatele a poruchami či špatnou funkcí elektrické, telefonní, 
datové a počítačové sítě.  

2. Poskytovatel rovněž neodpovídá za škodu způsobenou komponenty nebo službami, jež 
nejsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, nebo vzniklou jinak bez zavinění 
poskytovatele.  

 
X.  

VYŠŠÍ MOC 
 

1. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za porušení smluvní povinnosti, pokud jí ve splnění 
povinnosti ze smlouvy zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na její vůli. Mezi takové překážky patří zejména přírodní katastrofy, 
požáry, výbuchy, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, 
které jsou mimo jakoukoli kontrolu smluvních stran. O takových překážkách se strany 
zavazují neprodleně se vzájemně informovat. 

 
XI. 

DOHODA O MLČENLIVOSTI 
 

1. Poskytovatel se zavazuje nesdělovat třetím osobám, vyjma svých zaměstnanců, důvěrné 
informace, které se poskytovatel v souvislosti s plněním této smlouvy o organizaci 
objednatele, provozu organizace, odběratelích, dodavatelích, objednatelem 
používaných technologiích, apod., dozví. Pokud vznikne objednateli škoda na základě 
vyzrazení těchto důvěrných informací má objednatel nárok požadovat její náhradu, 
jakož i další nároky podle občanského zákoníku. Poskytovatel je povinen zavázat své 
zaměstnance minimálně stejným rozsahem utajení, jako je uvedeno v této smlouvě.  
 

2. Poskytovatel se zavazuje chránit veškerá data a informace, která od objednatele 
obdržel, nebo je sám v důsledku své činnosti získal, před jejich ztracením či zneužitím. K 
tomu se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které je po něm možné spravedlivě požadovat. 
Zejména je tak povinen zajistit, aby k těmto datům neměly přístup jiné osoby a aby data 
byla ukládána na bezpečných a zabezpečených nosičích informací. Výslovně se zakazuje, 
aby tato data poskytovatel ukládal v počítačích, které jsou přístupné dalším osobám 
prostřednictvím jiných sítí, například internet, apod.  

 
3. Ustanovení odstavců 1. a 2. tohoto článku platí nejen po dobu trvání této smlouvy, ale 

také po dobu 3 let po ukončení platnosti této smlouvy. 
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XII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

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

1.3.2020, ne však dříve než dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 
vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje objednatele, nebyl-li kontaktní údaj 
této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci uveřejnění. 
Smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez uvedení e-mailových adres a 
telefonních čísel fyzických osob a bez podpisů.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru 

smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část textu smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 

tajemství (§ 504 občanského zákoníku).  
 
5. 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. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Možnost měnit smlouvu jinou formou 
smluvní strany vylučují. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strana může namítnout neplatnost 
smlouvy nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo 
započato s plněním. 

7. Vzájemné vztahy smluvních stran z této smlouvy vyplývající a v ní výslovně neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

9. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

- Příloha č.1 – Předmět podpory 
- Příloha č.2 – cena služeb 
- Příloha č.3 – Kontaktní osoby objednatele 

 
V Pardubicích dne:   …………………    V Pardubicích dne:………………… 
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Za objednatele:      Za poskytovatele:     

……………………………………………. …………………………………………………..                           
PaedDr. Světlana Divecká Ing. Martin Charvát  

ředitel                                                                                     primátor města 
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Příloha č. 1  Smlouvy o podpoře  

Předmět podpory 
 

Poskytovatel  bude pro objednatele zajišťovat: 
1. V oblasti Software zejména správu: 
• Operačních systémů serverů  
• Operačních systémů stanic 
• Školních a výukových software 
• Antivirového programu 
• Software pro evidenci hodnocení (Bakaláři) 
• Software na management a správu sítě  
2. V oblasti Hardware administraci a správu: 
• Aktivních prvků 
• Wifi 
• Firewallu 
• Zaměstnaneckých, studentských stanic, notebooků a tabletů 
• Interaktivních tabulí 
• IP telefonů 
• Ostatních periferií (tiskárny, skenery, kopírky, atd.) 

Poskytovatel se bude ve spolupráci s určeným zaměstnancem objednatele 
odpovědným za IT podílet na správě: 

• Operačních systémů stanic (pravidelné aktualizace a nastavení služeb, nainstalovaný 
software 3 stran, aktualizace antivirového programu) 

• Školních a výukových aplikací- studentských a zaměstnaneckých  
• Uživatelských účtů včetně emailů (vytváření, mazání, administrace oprávnění)  
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Příloha č. 2  Smlouvy o podpoře  

A) Cena služeb: 
 
1.     Poskytnutí veřejně dostupných služeb elektronických komunikací: 
   Cena vč. 21% DPH: 4.477,- Kč / měsíc  
 
2.     Systémová podpora prováděná pracovníkem OIT: 
  Cena vč. 21% DPH: 50.400,-Kč / rok  
  
3. DPH bude fakturováno podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a 

účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě změny DPH ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění bude výše DPH upravena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném 
znění. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že ceny uvedené v odst. 1 a 2 této části přílohy smlouvy jsou 
úplné a nejvýše přípustné, platné po celou dobu realizace sjednaného plnění. Případné navýšení 
v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich 
realizací potvrzeny formou písemného dodatku obou smluvních stran.  

 
 
B) Platební podmínky: 

 
1. Úhrada ceny bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur) s náležitostmi odpovídajícími 

této smlouvě a právním předpisům. 
 

2. Úhrada ceny za službu dle písm. A) odst. 1 bude prováděna čtvrtletně, na základě faktur se 
splatností vždy nejpozději k poslednímu dni prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí.  

 
3. Úhrada ceny za službu dle písm. A) odst. 2 bude prováděna jednou ročně, na základě faktur se 

splatností vždy nejpozději k 31.1. příslušného kalendářního roku.  
 

4. Lhůta splatnosti daňového dokladu bude činit 14 dnů od data jeho prokazatelného doručení 
objednateli. 

 
5. Cena bude uhrazena objednatelem poskytovateli bankovním převodem na účet poskytovatele 

uvedený na daňovém dokladu (faktuře). 
 
6. Za okamžik úhrady fakturované částky se považuje okamžik, kdy bude příslušná částka připsána 

na účet poskytovatele. 
 
7. Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je objednatel oprávněn fakturu do uplynutí 

termínu její splatnosti vrátit poskytovateli s označením údaje, který je na faktuře uveden 
nesprávně či který na faktuře chybí, přičemž vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. 
Poskytovatel bez zbytečného odkladu fakturu opraví či vystaví fakturu novou. Lhůta splatnosti 
běží ode dne prokazatelného doručení opravené či nové faktury objednateli. 

 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen poskytovateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky vč. DPH za každý započatý den prodlení. 
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Příloha č. 3  Smlouvy o podpoře: 

 
Kontaktní osoby objednatele: 
 

Jméno Telefon Mobil El. Pošta 
1. Světlana Divecká  731458280 info@zsjres.cz 
    
2. Libuše Němcová  734643543 zast.rs@zsjres.cz 
3. Roman Sedláček  469803037 r.sedlacek@zsjres.cz 
    
  
    
    

 
 



DODATEK Č. 1 DOHODY O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU 
uzavřené v souladu s ust. § 178 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) 
a v souladu s částí pátou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platné znění (dále jen „správní řád“) 

 
Smluvní strany:  
 
1. statutární město Pardubice  

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/0100 
(dále jen „město Pardubice“) 

 
a 
 
2. obec Němčice  

sídlo: Němčice 96, 533 52 Staré Hradiště 
IČ: 00580589 
zastoupená: Jaroslavem Štěpánkem, starostou obce 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 31026561/0100 
(dále jen „obec Němčice“)  

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 

dodatek č. 1  
dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,  

jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem 
Pardubice, Zelené Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 
1. Dne 28.3.2018 uzavřelo město Pardubice a obec Němčice dohodu o vytvoření společného školského 

obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, 
na základě které smluvní strany vytvořily společný školský obvod za účelem zajištění podmínek pro 
plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu, resp. v případě cizince s místem 
pobytu, na území obce Němčice (dále jen „Dohoda“).  

 
2. Součástí Dohody je rovněž ujednání o povinnosti obce Němčice uhradit vždy nejpozději do 31.1. 

daného školné roku městu Pardubice coby zřizovateli Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, na 
každé dítě uvedené v odst. 1 tohoto článku a umístěné v této základní škole dohodnutý finanční 
příspěvek. Pro období školní roku 2019/2020 činí celková výše finančních příspěvků 173.250,- Kč.  

 



3. Z důvodu přechodné finanční tísně požádala obec Němčice o prodloužení splatnosti části finančních 
příspěvků, čemuž město Pardubice vyhovělo, proto smluvní strany přistupují k uzavření 
následujícího dodatku č. 1 Dohody.  

II. 
Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly, že obec Němčice je povinna uhradit finanční příspěvek dle čl. II. Dohody za 
období školního roku 2019/2020 v celkové výši 173.250,- Kč takto: 
a) částku ve výši 86.625,- Kč (slovy: osmdesátšesttisícšestsetdvacetpět korun českých) do 31.1.2020 

(ke dni uzavření tohoto dodatku již byla tato částka uhrazena),  
b) částku ve výši 86.625,- Kč (slovy: osmdesátšesttisícšestsetdvacetpět korun českých) do 31.7.2020,  
a to bezhotovostním způsobem na účet města Pardubice uvedený v záhlaví tohoto dodatku.  

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a 

účinná. 
 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

 
3. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle 

tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění tohoto dodatku město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-
li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, 

je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.  
 
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což 

stvrzují svým podpisem. 
 

7. Tento dodatek byla schválen Zastupitelstvem statutárního města Pardubice ze dne 27.2.2020 
usnesením Z/../2020. 

 
8. Tento dodatek byla schválen Zastupitelstvem obce Němčice ze dne ………. 2020 usnesením ../2020. 
 
    _________________________           _____________________ 
             Ing. Martin Charvát Jaroslav Štěpánek 
primátor statutárního města Pardubic starosta obce Němčice 



!ádost o udělení dotace a zá"tity z rozpočtu Příspěvky a zá"tity kanceláře hejtmana v roce 2020      
- hejtman Pk Martin Netolick# 

ÚDAJE O !ADATELI 

Jméno a příjmení FO/Název PO:  Statutární město Pardubice 

Forma právní 
subjektivity: 

 IČO: 00274046 DIČ:  
datum 
narození: 

 

Bydli"tě/Sídlo 
právnické osoby: 

Trvalé 
bydli!tě/sídlo: 

 Pern!t"nské nám. 1, 530 21 Pardubice 

Korespondenční 
adresa: 

 Pern!t"nské nám. 1, 530 21 Pardubice 

okres:  Pardubice datová schránka: ukzbx4z 

Bankovní 
spojení $adatele: 

peně#ní ústav: Komerční banka číslo účtu a kód banky: 9005-326561/0100 

Název a IČO příspěvkové 
organizace obce: (pokud je pro ni 

dotace určena) 

Dům dětí a mláde#e ALFA Pardubice-Polabiny, Dru#by 334, 530 09 Pardubice-Polabiny 
III., IČO:48161233, DIČ: CZ 48161233 

Kontaktní osoba: 
jméno a příjmení: Bc. Natálie Morávková funkce: referent 

tel.:  466 859 549 e-mail: natalie.moravkova@mmp.cz 

ÚDAJE O !ADATELI (JE-LI PRÁVNICKÁ OSOBA) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov"ch pravidlech územních rozpočtů 

osoba 
zastupující 
práv. osobu: 
jedná-li se o více než 2 
osoby, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 

jméno a příjmení: Ing. Martin Charvát funkce:  

bydli!tě: xxxxxxxxxxxxxxxxx datum narození: xxxxxxxxxxxxxxx 

jméno a příjmení:   funkce:  

bydli!tě:  datum narození:  

osoby 
s podílem v této 
právnické 
osobě: jedná-li se o 
více, uveďte ostatní 
v samostatné příloze  

jméno a příjmení/ 
název: 

 právní forma:  

bydli!tě/sídlo:  

v"!e podílu: uveďte 
v % 

 IČO:  DIČ:  datum 
narození: 

 

právnické 
osoby, v nich$ 
má přím# podíl: 
jedná-li se o více než 1 
osobu, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 

název:  právní forma:  

sídlo:  

v"!e podílu: 
uveďte v % 

 IČO:  DIČ:  

ÚDAJE O PROJEKTU  

Název projektu:  Krajské finále Sportovních her mateřsk"ch !kol 

Termín zahájení projektu, 
příp. termín konání akce: 

 9. 6. 2020 
Termín předpokládaného 
ukončení projektu: 

 9. 6. 2020 

Místo realizace: Atletick" stadion Hvězda Pardubice 

Celkové náklady na projekt:  30.000 Kč 

Po$adovaná v#"e podpory:  30.000 Kč 



Popis projektu (účel, na kter# má b#t dotace pou$ita a odůvodnění $ádosti) - lze přilo#it v samostatné příloze 

Krajské finále sportovních her mateřských škol v atletických disciplínách je dlouholetou akcí pro dětí z předškolních tříd 
mateřských škol, kterou již řadu let organizuje DDM ALFA Pardubice. Obce s rozšířenou působností uspořádají vlastní 
semifinálová kola, jejich vítěz postupuje pak do kola krajského. Další možností je přímá nominace zástupce školek z každé této 
obce s rozšířenou působností. Soutěží desetičlenná družstva v pěti různých disciplínách – překážková chůze, štafeta, skok v pytli, 
pětiskok a hod do dálky. V krajském finálovém klání v Pardubicích děti soutěží o velký putovní pohár a další drobné ceny, stráví 
společně s organizátory a hosty příjemné, sportem nabité dopoledne. Zahájení se pravidelně účastní zástupci Magistrátu města 
Pardubic a Pardubického kraje spolu s čestnými hosty z oblasti sportu. Děti si po skončení her odnášejí nejen věcné ceny, ale 
také zajímavé zážitky a nové zkušenosti. 

Polo$kov# rozpočet projektu: 

Celkové náklady – blí$e rozepi"te: Částka: 

Pronájem stadionu 10000 

Zdravotní asistence 1000 

Bagety, sladkosti, ovoce, pitn# re$im 9000 

Poháry, odměny 6000 

Loutkové divadlo 2500 

Ostatní materiály-čtvrtky, papíry, toner 1500 

Celkem: 30000 

Předpokládan# hospodářsk# v#sledek: 
(rozdíl mezi náklady a v!nosy) 0 

Způsob vypořádání hospodářského v#sledku: 
(uveďte, jak!m způsobem bude uhrazena eventuální 
ztráta, případně jak bude vyu"it zisk z projektu) 

Případná ztráta bude hrazena z vlastních zdrojů 

 
Podmínky úspě"ného přijetí $ádosti: 
1. správně a úplně vyplněn" formulář #ádosti 
2. přilo#ená kopie platného znění stanov a aktuální volby v"boru, v případě, #e #adatelem je spolek, kter" není 

zapsán ve Veřejném rejstříku podle zákona č. 89/2012 Sb., občansk" zákoník. 
 

!adatel čestně prohla"uje 
 #e ke dni podání #ádosti má řádně vypořádané ve!keré závazky vůči Pardubickému kraji, vůči jin"m územním 

samosprávn"m celkům, vůči státním subjektům (finančním úřadům, České správně sociálního zabezpečení, 
zdravotním poji!ťovnám apod.),  

 #e v době podání #ádosti, ani v uplynul"ch třech letech nebyl na jeho majetek prohlá!en konkurz, nebylo 
potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlá!ení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, není proti 
němu veden v"kon rozhodnutí, není v úpadku či v likvidaci,  

 #e proti němu nebyl vystaven inkasní příkaz a #e se nejedná o podnik v obtí#ích (dle článku 2 bodu 18 Nařízení 
komise EU č. 651/2014), 

 #e proti jeho statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům #adatele, pokud z příslu!ného zákona, statutů 
organizace apod. vypl"vá, #e statutárních zástupců je více ne# jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a 
nebyl (nebyli) odsouzen pro trestn" čin, jeho skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo 
pro trestn" čin hospodářsk" nebo trestn" čin proti majetku,  

 $e nečerpá ani ne$ádá o podporu na stejn# projekt z jiného dotačního programu Pardubického kraje,  
 #e potvrzuje respektování Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Pardubického kraje v platném 

znění a #e respektuje podmínky čerpání dotace z rozpočtu Příspěvky a zá!tity kanceláře hejtmana uveřejněné na 
webov"ch stránkách Pardubického kraje v odkaze: https://www.pardubickykraj.cz/jak-si-zaridit-podpora-z-
kancelare-hejtmana, 

 #e uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a #e nezatajuje #ádné okolnosti důle#ité pro posouzení #ádosti. 



 
Informace ke zpracování osobních údajů: 
Osobní údaje obsa#ené v této #ádosti je Pardubick" kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu ust. Čl. 6 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzick"ch osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zru!ení směrnice 95/46/ES (GDPR), nezbytné pro provedení 
opatření přijat"ch před uzavřením smlouvy na #ádost subjektu údajů.  
Osobní údaje budou Pardubick"m krajem zpracovávány po nezbytnou dobu, po uplynutí této doby budou osobní 
údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platn"m Spisov"m a skartačním plánem. 
U nepodnikajících fyzick"ch osob, kter"m bude poskytnuta dotace nad 50 000 Kč je Pardubick" kraj povinen zveřejnit 
na úřední desce osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trval" pobyt, v"!e, účel 
a podmínky poskytnut"ch veřejn"ch prostředků. 
Dal!í informace o zpracování a ochraně osobních údajů lze nalézt na www.pardubickykraj.cz/gdpr. 
 

                                                                                                                                                                     

                                                                       ........………………………………………    

jména/o osob/y oprávněné/"ch jednat za #adatele 

………………………………………………     

podpis/y osoby oprávněné/"ch jednat za #adatele      

 
V ..........….… dne …...………  2020             

 

Razítko: 





























































































                                                                                                                                                                                                                                                                  Příloha k usn. č.2 
Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 26. 2. 2020 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
konkurs 

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 
 

Domu dětí a mládeže BETA Pardubice, Štolbova 2665, 530 02 Pardubice 
 
 
Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. 8. 2020 
 

 
Požadavky: 

• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu  
s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů 

• minimálně vysokoškolské vzdělání získané v bakalářském studijním programu 
• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 

školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 
z pohledu ředitele, management řízení 

• občanská a morální bezúhonnost 
• dobrý zdravotní stav 
• organizační a řídící schopnosti 

 
Upozornění: 

• uchazeči mohou být dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů podrobeni doplňkovému hodnocení ve 
formě psychodiagnostiky 

 
K přihlášce přiložte: 

 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 
• strukturovaný profesní životopis  
• koncepce dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce 
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců  



• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy 
(ne starší 2 měsíců) 

 
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 17. 3. 2020 do 14:30 hod. na 
adresu: 
 
Ing. Eva Karbanová 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21  Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky 
na úřadě do 17. 3. 2020 do 14:30 hodin. 
          
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
Obálku označte heslem 
„KONKURS – Dům dětí a mládeže BETA Pardubice, Štolbova 2665 - NEOTEVÍRAT“ 
 
V Pardubicích dne 26. 2. 2020 
 
 
Vyvěšeno:  26. 2. 2020            
Sejmuto:  18. 3. 2020 
 
* pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích zaměstnání 
potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor města  
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                                                            Příloha k usn. č.4 
Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 26. 2. 2020  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 

 
konkurs 

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 
 

Základní umělecké školy Pardubice-Polabiny, Lonkova 510, 530 09 Pardubice 
 

 
 
Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. 8. 2020 
 

 
 

Požadavky: 
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona    

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

• minimálně vysokoškolské vzdělání získané v bakalářském studijním programu 
• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 

školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 
z pohledu ředitele, management řízení 

• občanská a morální bezúhonnost 
• dobrý zdravotní stav 
• organizační a řídící schopnosti 
 

Upozornění: 
• uchazeči mohou být dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů podrobeni doplňkovému hodnocení ve 
formě psychodiagnostiky 

 
K přihlášce přiložte: 

 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 
• strukturovaný profesní životopis 
• koncepci dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce 
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
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• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy 
(ne starší 2 měsíců) 

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 17. 3. 2020 na adresu: 
 
Ing. Eva Karbanová 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství, kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21 Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky 
na úřadě do 17. 3. 2020 do 14:30 hodin. 
          
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
Obálku označte heslem:  
„KONKURS – Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 - NEOTEVÍRAT“ 
 
V Pardubicích dne 26. 2. 2020 
 
Vyvěšeno dne: 26. 2. 2020 
Sejmuto dne: 18. 3. 2020 
 
*pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 
zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor města  
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Příloha návrhu usn. č. 1 

Magistrát města Pardubic 
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 

V Ý R O Č N Í     Z P R Á V A 
 

Komise pro výchovu a vzdělávání při Radě města Pardubic za rok 2019 
 
 
Předseda komise:    František Němec 
Místopředsedkyně komise: Světlana Divecká 
Tajemnice komise:    Eva Karbanová 
Členové komise:   

Petr Grulich 
Roman Harmat 
Jiří Knoll 
David Kollert 
Alice Paurová 
Filip Petr 
Alena Stehnová 
Alena Suková 
Ivana Böhmová 

 
Člen s hlasem poradním:   

Jitka Hladká, zástupce Rady seniorů  
Jaroslav Pakosta, zástupce Krajské hospodářské komory Pardubického kraje 

                                                            
Poznámka: Jména jsou uváděna bez titulů. 
 
 
V roce 2019 se uskutečnilo 8 jednání Komise pro výchovu a vzdělávání (dále jen komise). Účast členů při 
jednáních je uvedena v příloze č. 1 této výroční zprávy.  
Komise projednávala žádosti o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích 
aktivit (dále také PPVVA) a žádosti o poskytnutí dotací z Prostředků na nájemné při Programu podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit. 
 
Celkem bylo projednáno 10 žádostí o poskytnutí dotací na nájemné nebytových prostor ve vlastnictví 
města Pardubic z prostředků na nájemné při Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit. 
Schváleno bylo 8 žádostí splňujících předem stanovená kritéria. Podpořeny byly subjekty, které mají 
v pronájmu nebytové prostory ve vlastnictví statutárního města Pardubice a jejich zaměření má 
volnočasový, vzdělávací nebo spolkový charakter.  
 
 
Čerpání Prostředků na nájemné při PPVVA v roce 2019:  

 Čerpání  Zůstatek  

Prostředky na nájemné při Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit k 1. 1. 2019    320 000 Kč    

Poskytnuté dotace na nájemné nebytových prostor ve vlastnictví 
statutárního města Pardubice 194 800 Kč  125 200 Kč    

Převod nevyčerpaného zůstatku do PPVVA 125 000 Kč 0 Kč  
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V rámci Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit bylo projednáno celkem 87 žádostí 
o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit a své návrhy předložila Radě 
a Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení.  
 
Dotace byly použity na financování celoroční činnosti organizací podporující výchovu a vzdělávání 
(13 žádostí) a jednorázové akce pro děti a mládež do 19 let (17 žádostí) a k podpoře spolkové činnosti 
(6 žádostí), dále na pořádání letních táborů (43 žádostí) a na příměstské tábory v rámci Sportovního parku 
Pardubice (8 žádostí). Žádosti o poskytnutí dotací byly projednávány dle schváleného časového 
harmonogramu a v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových 
a vzdělávacích aktivit.  
 
Čerpání prostředků z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit v roce 2019: 
 

 
Komise připravila v dubnu 2019 u příležitosti Dne učitelů ocenění pedagogických pracovníků základních 
škol, mateřských škol, domů dětí a mládeže a základních uměleckých škol. Oceněno bylo 7 pedagogických 
pracovníků a 3 ředitelé.  
 
Dne 13. 11. 2019 byli oceněni nejlepší žáci základních škol, základních uměleckých škol a studenti 
gymnázií a středních škol. V kategorii základních škol a nižšího gymnázia bylo nominováno přes 201 žáků 
z toho předem stanoveným podmínkám vyhovovaly nominace 102 žáků.  U středních škol bylo 
nominováno 111 studentů, z toho předem stanoveným podmínkám vyhovovaly nominace 69 studentů. 
 
Komise v průběhu roku také projednávala, vyjadřovala se k předloženým návrhům a doporučovala ke 
schválení orgánům města např.: 

• žádosti o změnu kapacit na ZŠ a MŠ, 
• koncepci rozvoje školství v Pardubicích, 
• zrušení schválených dotací z důvodu nenaplnění obsahové náplně žádostí zjištěné v rámci 

průběžné kontroly. 
• žádosti Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. o finanční podporu z rozpočtu statutárního 

města Pardubice, 
• konkursní řízení na ředitele škol atd.  

  Vklady Čerpání Zůstatek  
Prostředky Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit k 1. 1. 2019 

2 592 400 Kč     

Převod zůstatku PPVVA 2018 461 000 Kč   3 053 400 Kč  
Převod zůstatku Prostředků na nájemné při PPVVA 
2018 148 000 Kč    3 201 400 Kč 

Převod zůstatku Prostředků na nájemné při PPVVA 
2019 125 000 Kč   3 326 400 Kč  

Převod z rezervy náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého - 
Oceňování pedagogů – Cena náměstka Mgr. JR 5 000 Kč   3 331 400 Kč 

Oceňování pedagogů v rámci Dne učitelů   120 000 Kč 3 211 400 Kč 
Dotace na celoroční činnost a jednorázové akce   1 499 000 Kč 1 712 400 Kč 
Dotace na letní tábory   817 970 Kč 894 430 Kč 
Dotace na příměstské tábory v rámci Sportovního 
parku Pardubice   150 650 Kč 743 780 Kč 

Oceňování žáků ZŠ a studentů SŠ za mimořádné 
úspěchy ve školním roce 2018/2019   221 600 Kč 522 180 Kč 

Narovnání administrativní chyby při sestavování 
rozpočtu na rok 2019 

  200 000 Kč 322 180 Kč 
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Podle obsahu projednávaných bodů se jednání komise zúčastňovali náměstek primátora Mgr. Jakub 
Rychtecký, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr. Ivana Liedermanová, pracovnice OŠKS oddělení 
ekonomického Ing. Petra Šnejdrová. 
 
Předseda komise zastupoval komisi na jednáních s představiteli vedení města.  
 
Členové komise měli před jednáními k dispozici písemné materiály týkající se projednávaných bodů. 
Jednání probíhala za aktivní účasti členů.  
 
Výroční zpráva byla předložena a schválena komisí pro výchovu a vzdělání dne 5. 2. 2020  
 
 
 
V Pardubicích dne 5. 2. 2020  
 
 
 
 
                           Mgr. František Němec 
                                    předseda komise pro výchovu a vzdělávání 
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Příloha č. 1 – Stručný popis projektu 

Projekt je součástí programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
KAPPA (rozvoj znalostí a výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce mezi subjekty z ČR a 
partnery z Norska, Lichtenštejnska a Islandu) 
 
Uchazeči projektu: Univerzita Pardubice, Masarykova Univerzita, Norwegian Institute for Air 
Research-NILU, University of South-Eastern Norway-USN 
 
Uživatelé výsledků: města Pardubice (ČR) a Narvik (Norsko) 
 
Proč máme vstoupit do projektu? 
V současnosti města při rozhodování založeném na kvalitě ovzduší spoléhají na data a doporučení 
výzkumných institucí jako je Český hydrometeorologický ústav. To může být pro města z 
dlouhodobého hlediska neudržitelné, zejména díky chybějícím datům a omezenému pokrytí klíčových 
oblastí města. Komerční řešení tohoto problému obvykle vede k vysokým nákladům a nízké přesnosti 
měření. Proto je potřeba vyvinout řešení, které bude dostupné, efektivní a snadno poskytující 
přehled o kvalitě ovzduší ve městě a jeho okolí. Zároveň je třeba, aby takový systém nabízel 
doporučení pro plánování a optimalizaci kvality ovzduší ve městě.  
 
Co projekt může uživateli výsledků nabídnout? 
Ucelený systém řízení kvality ovzduší (AQMS), který podstatně zlepší existující nástroje pro 
hodnocení kvality ovzduší. Navržené řešení by mělo být snadno použitelné a flexibilní s cílem snížit 
časovou náročnost a náklady spojené s řízením kvality ovzduší města. Řešení bude vytvořené na míru 
konkrétního města, včetně sítě sensorů, sběru dat, analýzy dat a jejich modelování a uživatelského 
rozhraní, které umožní informované rozhodování města i jeho občanům. 
 
Plánované výsledky: (a) nízkonákladové sensory (5-10) s vysokou přesností měření klíčových škodlivin 
(zejména prachu); (b) software založený na otevřené datové platformě pro sběr a zpracování dat; (c) 
aplikace pro zapojení občanů; (d) aplikace pro management města; (e) digitální mapa znečištění 
města.  
 
Co od města Pardubice tvůrce projektu požaduje? 
1) Povolení k umístění sensorů. 
2) Pilotní testování systému v roce 2023.  
3) Využití vytvořené aplikace vedením města a účast vedoucích pracovníků na workshopech a 
diskuzích týkajících se tvorby politik ovlivňujících kvalitu ovzduší.  
 

 



Příloha návrhu usnesení č. 1, zpráva č. 57, jednání RmP dne 24. 02. 2020    
P L N Á  M O C 

Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice, 
jako představitel majoritního akcionáře HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 60112476,  
se sídlem Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice, vyslovuje usnesením Rady města Pardubice 
č. R/………../ ze dne 24. 2. 2020  souhlas s tím, aby  HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBIC a.s., 
zastupovalo Statutární město Pardubice na schůzce s ČSLH na téma   „Budoucnost TELH (TIPSPORT 
EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE) a profesionálního hokeje“, která se uskuteční v březnu 2020.  

Za výše uvedeným účelem tak Statutární město Pardubice tímto uděluje HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s. následující plnou moc - mandát k těmto právním jednáním: 

1. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. se může vyjadřovat a hlasovat ke všem bodům 
programu schůzky; 

 
2. V případě, že bude uzavření TELH bodem programu schůzky, má  HOCKEY CLUB DYNAMO 

PARDUBICE a.s právo hlasovat PRO; 
 
3. Vyplyne-li z jednání nová skutečnost, kterou nelze nyní předpokládat, je HOCKEY CLUB DYNAMO 

PARDUBICE a.s. oprávněn k takovéto otázce zaujmout zásadní stanovisko, které bude v souladu 
se zájmy HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., a tím i zájmy jeho majoritního akcionáře. 

 
Zmocnění se dle této plné moci nevztahuje na právní jednání, které jsou zákonem vyhrazeny do 
působnosti Zastupitelstva města Pardubic. 
 
  
V Pardubicích dne  

……………………………………………………………….  
Zmocnitel,  Statutární město Pardubice,     
zastoupené primátorem města  

 

Plnou moc přijímáme 
zmocněnec HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 

Mgr. Ivan Čonka, předseda představenstva  ……………………………………… 

Mgr. Ondřej Heřman, člen představenstva  ………………………………………. 

Dušan Salfický, člen představenstva   ……………………………………… 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů  

Schváleno usnesením Rady města Pardubice 
ze dne 24. 2. 2020, č. usnesení R/ ………./2020  



 

Příloha návrhu usn. č. 2, bod č. 57, jednání RmP dne 24. 2. 2020  

 

 
 
 
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ: 601 12 476  
Sukova třída 1735, Pardubice, PSČ 530 02   
 
 
 
V Pardubicích, dne …………………………  
Č.j.:  ……………………………………………… 

 
 
Věc: 
Žádost o svolání valné hromady společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. k jinému datu  
 
 
Vážený pane předsedo představenstva,  
 
dne 14. 2. 2020 obdrželo město Pardubice pozvánku na valnou hromadu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s. (dále jen HC) s datem konání dne 17. 3. 2020. 
S ohledem na závažnost informací související s projednávaným bodem č. 3 programu valné hromady, resp. 
s ohledem na skutečnost, že valné hromadě nejsou navržena ke schválení konkrétní usnesení, která by po 
základním prostudování dostupných podkladů umožnila schválení vhodného Návrhu stabilizačních opatření 
s perspektivou fungování a.s. pro období nejméně 3 dalších sezón, Vás tímto žádám o svolání jednání valné 
hromady na den 7. dubna 2020 s tím, že tato žádost byla schválena radou města dne 24. 2. 2020,  
č. usnesení R/……/2020.   
 
Důvody pro návrh nového termínu shrnuji takto:  
1) Dne 12. 03. 2020 je posledním dnem pro podání nabídky na akcionářský vstup do HC, kdy součástí  

Vám dostupné ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je mimo jiné povinnost nabídnout společnosti HC (ostatním 
současným akcionářům) minoritní akcionářský vstup, a dále pak nabídnout HC takové podmínky obchodní 
spolupráce a manažerského řízení, které zásadním způsobem umožní přispět ke stabilizaci hospodaření 
HC. 

2) V případě, že město Pardubice neobdrží do dne 12. 03. 2020 dle bodu ad 1) žádnou nabídku na 
akcionářský vstup do HC, bude nutné zpracovat nový  „Dlouhodobý plán stabilizace“. Jeho zpracování 
bez znalosti výsledku bodu 1), není do data 17. 03. 2020 reálně možné.   

Město Pardubice je připraveno dne 26. 3. 2020 projednat takový Návrh stabilizačních opatření HC, který 
bude vhodně reagovat na budoucí nové skutečnosti.    
 
Děkuji za projednání vyhovění této žádosti představenstvem HC, a dovoluji si Vás požádat o odpověď 
v termínu do pátku 28. 02. 2020 do 17 hod.  
 
S pozdravem  
 
 
 
Ing. Martin  C h a r v á t 
primátor města Pardubic 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 38. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 24.02.2020 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady města 

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

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- na začátku jednání vystoupí paní Miloslava Christová, nová ředitelka TIC;  
- bod č. 9 (za účasti jednatelky a manažerky ZŠ a MŠ KLAS s.r.o. paní Kláry Svobodové) a č. 54 (za 

účasti nového děkana fakulty ekonomicko - správní pana Jana Stejskala a pana Petra Hájka) 
projednat před bodem č. 1 

- stažení zprávy č. 16 „Nařízení o stanovení maximálních cen hřbitovních a kremačních služeb“  

 

Program 38. řádné schůze RmP byl schválen včetně výše uvedených změn takto: 

(pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

1. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení RmP 
P: Brendl František, zastupitel města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
2. 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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3. Výroční zpráva komise pro pozemky a reklamu za rok 2019 
P: Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
4. Výroční zpráva komise pro rodinu a děti za rok 2019 

P: Tomšů Jana, předsedkyně komise pro rodinu a děti 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Polednová Nela, odbor sociálních věcí 
5. Řešení problematiky adaptace na klimatické změny a problém sucha 

P: Weisbauer František, předseda komise pro životní prostředí 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Veselovský Petr, odbor životního prostředí 
Weisbauer František, předseda komise pro životní prostředí 

6. Poskytování datových a telekomunikačních služeb pro potřeby Městské policie Pardubice 
P: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 

7. 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 

Pilař Martin, odbor majetku a investic 
8. 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 
9. Revokace usnesení - převod nemovitostí společnosti Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o. 

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

Pilná Vladimíra, 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. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu - OIT 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

12. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotící komise v 
rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu - OIT 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 
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13. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí 
v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - KT, OHS 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Baladová Květa, kancelář tajemníka 

14. Jednací řád ZmP 
P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

15. Dohoda o narovnání 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

Lukáčová Zuzana, kancelář tajemníka 
16. Nařízení o stanovení maximálních cen hřbitovních a kremačních služeb - STAŽENO 
17. Hospodaření v městských lesích za rok 2019 a plán činností na rok 2020 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Linhart Karel, odbor životního prostředí 
18. Dopad novely zákona „o dráhách“ na veřejnou zeleň v Pardubicích 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Veselovský Petr, odbor životního prostředí 
19. Žádosti o dotace 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Jiráková Nikola, odbor rozvoje a strategie 

Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 
20. 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 
Hoffman Filip, odbor rozvoje a strategie 

21. 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 
22. Záležitosti komisí RmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
23. Terminál Univerzita - návrh stavby 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
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24. Prominutí poplatků z prodlení 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Klínská Lenka, odbor majetku a investic 
25. II. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
26. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

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

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Denková Monika, odbor ekonomický 

27. Dotace z Programu podpory cestovního ruchu 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
28. Rozhodnutí rady města v pozici jediného akcionáře společnosti DPmP a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 

29. Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Východočeského divadla Pardubice 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
30. Akční plán pro oblast cestovního ruchu 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
31. Poskytnutí daru a darovací smlouva Pardubické sportovní organizaci 

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

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

32. Poskytnutí bezúročné zápůjčky - Atletický klub-AC Pardubice, spolek 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

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

Dvořáková Petra, odbor ekonomický 
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33. Návrh na prominutí povinnosti odvodu penále za porušení rozpočtové kázně 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

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

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
34. Úpravy kapacit základních škol 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
35. Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek základních škol 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
36. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění projektu „Ordinace 
praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“ 

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

Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 
37. Akční plány komunitního plánování sociálních služeb na rok 2020 

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

Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 
38. Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek mateřských škol 

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

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
39. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na azylové domy 

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

Víznerová Daniela, odbor sociálních věcí 
40. Správa IT na pardubických základních školách - Smlouvy o podpoře II. etapa 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Jiráková Nikola, odbor rozvoje a strategie 

Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
41. Dodatek k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Morávková Natálie, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
42. Odpisové plány dlouhodobého majetku předaného základním školám v rámci rekonstrukce 
odborných učeben 

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

43. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací ve školství 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Harvánková Jana, odbor školství, kultury a sportu 
44. Webová aplikace pro podporu zápisu dětí do základních škol 

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

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
45. Žádost o dotaci z prostředků Pardubického kraje 

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

Morávková Natálie, odbor školství, kultury a sportu 
46. Odpisový plán dlouhodobého majetku - Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace 

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

Morávková Natálie, odbor školství, kultury a sportu 
47. Ocenění nejlepších sociálních pracovníků 

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

Procházková Jana, odbor sociálních věcí 
48. Dohoda o spolupráci - The British Council 

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

Večeřová Zorka, odbor školství, kultury a sportu 
49. Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek příspěvkových 
organizací ve školských zařízeních 

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

Karbanová Eva, odbor školství, kultury a sportu 
50. Ocenění nejlepších pedagogických pracovníků 

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

Karbanová Eva, odbor školství, kultury a sportu 
51. Výroční zpráva komise pro výchovu a vzdělávání za rok 2019 

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

Karbanová Eva, odbor školství, kultury a sportu 
52. Sportovní dny v Enteria aréně ve veřejném zájmu v režimu vyrovnávací platby 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

53. Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích 
P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 
Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

Málková Irena, kancelář tajemníka 
54. Zapojení do mezinárodního projektu 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Zitko Michal, tajemník magistrátu 

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Cabrnoch Tomáš, kancelář primátora 

55. Zastupování města na jednání majitelů hokejových klubů 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

56. Diskuse 
 
Informativní zpráva - Problematika EBA a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

 
 

 

II. 
Schválení usnesení z 37. řádné schůze RmP dne 03.02.2020 a jmenování 

ověřovatelů z 38. řádná schůze RmP dne 24.02.2020 

Usnesení a zápis z 37. řádné schůze RmP byly schváleny. 
Ověřovateli zápisu z 38. řádné schůze RmP byli jmenováni               Jakub Rychtecký 
         Tomáš Pelikán 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z 

usnesení RmP 

 
Zpravodaj: František Brendl, místopředseda Kontrolního výboru ZmP a zastupitel města Pardubic 

- stručně okomentoval předložený materiál 
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Bez rozpravy 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2962/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 1 - 28, 30 - 68, 70 a 
72 - 108. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
v evidenci plnění usnesení ponechat úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 29, 69 a 71. 

 

2 
Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 
- podrobněji okomentoval návrhy č. 3 a 31 

 
Rozprava: 
V rozpravě byly řešeny návrhy č. 2 a 31. O návrhu č. 31 bylo navrženo hlasovat samostatně. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2963/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
v nájemní smlouvě uzavřené se společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem 
náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, změnu účelu nájmu u části pozemku 
označeného jako p.p.č. 2234/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Pardubice z textu „veřejné sítě mobilních 
telefonů dle telekomunikační normy “ na text „veřejné sítě elektronických komunikací" a doplnění 
textu o "udělení souhlasu  s umístěním a provozováním zařízení jiného provozovatele sítě 
elektronických komunikací na předmětu nájmu, a to po předchozím písemném oznámení 
pronajímateli". 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě  na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2234/1 o 
výměře 100 m2 v k.ú. Pardubice se společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2964/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 210/4 o výměře 158 m2 v k.ú. Semtín společnosti 
NAPA TRUCKS spol. s r.o., IČO 25288717, se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, na dobu určitou, 
a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném pozemku z vlastnictví 
vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, 
za účelem výstavby 12 parkovacích míst a vjezdu na parkoviště v rámci akce „Pardubice, Semtín – 
Novostavba parkoviště pro zaměstnance fy NAPA TRUCKS spol. s r.o.“ 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení stavby parkovacích míst a vjezdu vybudované na části pozemku označeného jako p.p.č. 
210/4 o výměře 158 m2 v k.ú. Semtín, z vlastnictví společnosti NAPA TRUCKS spol. s r.o., IČO 
25288717, se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za 
kupní cenu ve výši 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 části pozemku označeného jako p.p.č. 210/4 o výměře 158 m2 v k.ú. 
Semtín se společností NAPA TRUCKS spol. s r.o., IČO 25288717. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavby parkovacích míst a vjezdu vybudované na části 
pozemku označeného jako p.p.č. 210/4 o výměře 158 m2 v k.ú. Semtín, z vlastnictví společnosti 
NAPA TRUCKS spol. s r.o., IČO 25288717, se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/2965/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 986/21 o výměře 665 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 
Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, 
za nájemné ve výši 400,-Kč/m2/rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za účelem užívání zpevněné 
plochy a objektů s materiály sloužící pro údržby komunikací umístěných na pozemku. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít nájemní smlouvu na nájem  části pozemku označeného jako p.p.č. 986/21 o výměře 665 m2 
v k.ú. Pardubice se společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/2966/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 117/14 o výměře 9 m2 a částí pozemků označených jako 
p.p.č. 117/21 o výměře 7 m2, p.p.č. 117/22 o výměře 45 m2, p.p.č. 117/27 o výměře 66 m2, p.p.č. 
139/3 o výměře 11 m2, p.p.č. 140/13 o výměře 13 m2, vše v k.ú. Trnová, p.p.č. 3735 o výměře 391 
m2, p.p.č. 3702/1 o výměře 232 m2, vše v k.ú. Pardubice společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., 
IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, na dobu určitou, a to do 
dne uzavření smlouvy o převodu stavebních úprav na výše uvedených pozemcích z vlastnictví 
vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, 
za účelem stavby rekonstrukce a prostorové úpravy komunikace a křižovatky a uložení dešťové 
kanalizace v rámci akce „Dopravní obsluha Polikliniky Trnová, s.r.o. a bytových domů III sestry – 
lokalita Pardubice-Trnová“ za podmínky doložení písemného souhlasu společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
převod vybudovaných stavebních úprav komunikace a křižovatky a dešťové kanalizace na pozemku 
označeném jako p.p.č. 117/14 o výměře 9 m2 a na částech pozemků označených jako p.p.č. 117/21 
o výměře 7 m2, p.p.č. 117/22 o výměře 45 m2, p.p.č. 117/27 o výměře 66 m2, p.p.č. 139/3 o 
výměře 11 m2, p.p.č. 140/13 o výměře 13 m2, vše v k.ú. Trnová, p.p.č. 3735 o výměře 391 m2, 
p.p.č. 3702/1 o výměře 232 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví  společnosti CZ STAVEBNÍ 
HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, do 
vlastnictví statutárního města, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč, a to po vydání souhlasu či 
kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na výše uvedené stavební úpravy. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku označeného jako p.p.č. 117/14 o výměře 9 m2 a částí 
pozemků označených jako p.p.č. 117/21 o výměře 7 m2, p.p.č. 117/22 o výměře 45 m2, p.p.č. 
117/27 o výměře 66 m2, p.p.č. 139/3 o výměře 11 m2, p.p.č. 140/13 o výměře 13 m2, vše v k.ú. 
Trnová, p.p.č. 3735 o výměře 391 m2, p.p.č. 3702/1 o výměře 232 m2, vše v k.ú. Pardubice se 
společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na převod vybudovaných stavebních úprav komunikace a křižovatky a 
dešťové kanalizace na pozemku označené jako p.p.č. 117/14 o výměře 9 m2 a na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 117/21 o výměře 7 m2, p.p.č. 117/22 o výměře 45 m2, p.p.č. 117/27 o 
výměře 66 m2, p.p.č. 139/3 o výměře 11 m2, p.p.č. 140/13 o výměře 13 m2, vše v k.ú. Trnová, 
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p.p.č. 3735 o výměře 391 m2, p.p.č. 3702/1 o výměře 232 m2, vše v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví  společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, do vlastnictví statutárního 
města. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/2967/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 1037/5 v k.ú. Svítkov v rozsahu 
geometrického plánu č. 2009, 487-2/2019, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 
24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  spočívajícího v 
provozování kabelového vedení NN v rámci stavby „Pce, Pražská, 47/5 – knn – FUERTES - č. IV-12-
2016938/VB/003“ 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. 1037/5 v k.ú. 
Svítkov v rozsahu geometrického plánu č. 2009, 487-2/2019, ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., IČO 24729035, spočívajícího v provozování kabelového vedení NN v rámci stavby 
„Pce, Pražská, 47/5 – knn – FUERTES - č. IV-12-2016938/VB/003“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/2968/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného 
osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) umístěného na pozemcích označených jako p.p.č. 
52/10, p.p.č. 52/26, p.p.č. 71/59, p.p.č. 71/61, p.p.č. 71/62, p.p.č. 450/1, p.p.č. 450/2, p.p.č. 456/2, 
p.p.č. 539/30, vše v k.ú. Pardubičky, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívající v právu 
strpět umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, 
vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s 
opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního 
města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě. 
Služebnost se zřizuje in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou a její rozsah je určen geometrickým 
plánem č. 1543-002/2019. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
statutárnímu městu Pardubice vydat jednostranné prohlášení o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
– umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného osvětlení (kabelové vedení, stožáry a 
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svítidla) umístěného na pozemcích označených jako p.p.č. 52/10, p.p.č. 52/26, p.p.č. 71/59, p.p.č. 
71/61, p.p.č. 71/62, p.p.č. 450/1, p.p.č. 450/2, p.p.č. 456/2, p.p.č. 539/30, vše v k.ú. Pardubičky, ve 
prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka 
inženýrské sítě.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/2969/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného 
osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) umístěného na pozemcích označených jako p.p.č. 
456/5, p.p.č. 539/7, vše v k.ú. Pardubičky v rozsahu geometrického plánu č. 1543-002/2019 ve 
vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré 
Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, ve prospěch 
statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské 
sítě, spočívající v právu strpět umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické a 
právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných prací 
spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, za jednorázovou 
náhradu ve výši 180,- Kč/bm. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného 
osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) umístěného na pozemcích označených jako p.p.č. 
456/5, p.p.č. 539/7, vše v k.ú. Pardubičky v rozsahu geometrického plánu č. 1543-002/2019 ve 
vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 
Pardubice, ve prospěch statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/2970/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 409/22, p.p.č. 409/37, vše v 
k.ú. Studánka (v rozsahu geometrického plánu č. 1305-409/2019) ve prospěch společnosti UPC 
Česká republika, s.r.o., IČO 00562262, se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000, 
spočívajícího v provozování stávající inženýrské sítě za jednorázovou náhradu ve výši 200,- 
Kč/bm+DPH. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 409/22, 
p.p.č. 409/37, vše v k.ú. Studánka (v rozsahu geometrického plánu č. 1305-409/2019) ve prospěch 
společnosti UPC Česká republika, s.r.o., IČO 00562262, za jednorázovou náhradu ve výši 200,- 
Kč/bm+DPH. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/2971/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 35/4, p.p.č. 37/3, vše v k.ú. 
Ohrazenice v rozsahu geometrického plánu č. 751-945/2019 ve prospěch společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, 
PSČ 53002, spočívající v provozování stávající kanalizace DN 400, za jednorázovou náhradu ve výši 
100,- Kč/bm + DPH u pozemku označeného jako p.p.č.35/4 v k.ú. Ohrazenice a ve výši 300,- Kč/bm 
+ DPH u pozemku označeného jako p.p.č.37/3 v k.ú. Ohrazenice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 35/4, p.p.č. 
37/3, vše v k.ú. Ohrazenice v rozsahu geometrického plánu č. 751-945/2019 ve prospěch 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631,  za jednorázovou náhradu ve výši 
100,- Kč/bm + DPH u pozemku označeného jako p.p.č.35/4 v k.ú. Ohrazenice a ve výši 300,- Kč/bm 
+ DPH u pozemku označeného jako p.p.č.37/3 v k.ú. Ohrazenice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/2972/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1778/52 a p.p.č. 1778/23, vše 
v k.ú. Pardubice v rozsahu geometrického plánu č. 9246-957/2019 ve prospěch společnosti 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, 
Teplého 2014, PSČ 53002, spočívající v provozování stávající kanalizace DN 800, za jednorázovou 
náhradu ve výši 300,- Kč/bm + DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1778/52 a 
p.p.č. 1778/23, vše v k.ú. Pardubice v rozsahu geometrického plánu č. 9246-957/2019 ve prospěch 
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společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, za jednorázovou náhradu ve výši 
300,- Kč/bm + DPH. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/2973/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 200/26, p.p.č. 200/27, vše v 
k.ú. Ohrazenice v rozsahu geometrického plánu č. 753-973/2019 ve prospěch společnosti 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, 
Teplého 2014, PSČ 53002, spočívající v provozování stávajícího vodovodu PVC d 110,  za 
jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč/bm+DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 200/26, 
p.p.č. 200/27, vše v k.ú. Ohrazenice v rozsahu geometrického plánu č. 753-973/2019 ve prospěch 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 6010863,  za jednorázovou náhradu ve výši 
100,- Kč/bm+DPH. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/2974/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení bezúplatné služebnosti cesty a stezky na části pozemku označeném jako st.p.č. 146 v k.ú. 
Trnová, ve prospěch XXXXXXXXXXXXX, jako vlastníka pozemku, a pro každého dalšího vlastníka 
pozemku označeného jako st.p.č. 247, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, v k.ú. Trnová za 
podmínky doložení geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene žadatelem. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti cesty a stezky na části pozemku označeném jako st.p.č. 146 v 
k.ú. Trnová, ve prospěch XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/2975/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného 
osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) umístěného na pozemku označeného jako p.p.č. 
525/4 v k.ú. Ohrazenice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívající v právu strpět 
umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a 
vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, 
resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního města Pardubice jako 
vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě.  
Služebnost se zřizuje in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou a její rozsah je určen geometrickým 
plánem č. 709-1357/2018. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
statutárnímu městu Pardubice vydat jednostranné prohlášení o zřízení služebnosti inženýrské sítě - 
umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného osvětlení (kabelové vedení, stožáry a 
svítidla) umístěného na pozemku označeného jako p.p.č. 525/4 v k.ú. Ohrazenice, ve prospěch 
statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské 
sítě.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/2976/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 672/14 o výměře cca 51 m2, p.p.č. 699/1 o výměře cca 
1 m2, vše v k.ú. Svítkov XXXXXXXXXXXXX na 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 jako zahrady. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 672/14 o výměře cca 51 
m2, p.p.č. 699/1 o výměře cca 1 m2, vše v k.ú. Svítkov s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/2977/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 319/6 o výměře 36 m2, p.p.č. 319/17 o výměře 110 
m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, 
Žižkov, 130 00 Praha 3, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavebních úprav 
na výše uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 
let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem  stavebních úprav chodníku včetně přilehlé 
zeleně a vybudování sjezdu na st.p.č.  187 k.ú. Rosice nad Labem v rámci akce „Bytový dům, 
Generála Svobody, Rosice nad Labem“. Ve smlouvě o výpůjčce bude zakotvena podmínka, že na 
kabelovém vedení a 1 m od stožárů veřejného osvětlení nebude uskladněn stavební materiál ani 
zde nebude umístěno zařízení staveniště a kabelové vedení nebude pojížděno vozidly stavby, 
soubor veřejného osvětlení bude po dobu stavby nepřetržitě přístupný pro zajištění jeho správy a 
údržby. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení stavebních úprav chodníku a sjezdu vybudovaných na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 319/6 o výměře 36 m2, p.p.č. 319/17 o výměře 110 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, z 
vlastnictví společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, 
do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč, a to po vydání 
souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na výše uvedené stavební úpravy. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 319/6 o výměře 36 m2, p.p.č. 
319/17 o výměře 110 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem se společností PSN s.r.o., IČO 17048869. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na výměře 36 m2, p.p.č. 319/17 o výměře 110 m2, vše v k.ú. Rosice nad 
Labem, z vlastnictví společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/2978/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 514/2 o výměře cca 22 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. 3928-1/2020 ze dne 20. 1. 2020 ve výši 1.650,- 
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 3.800,- Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek. Kupní smlouva bude uzavřena po vynětí předmětné části 
pozemku ze zemědělského půdního fondu na náklady žadatele. 
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Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/2979/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 15/24 vzhledem k celku pozemku označeného 
jako p.p.č. 716/25 o celkové výměře 39 m2, v k.ú. Pardubice z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, , do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou 
stanovenou  znaleckým posudkem č. 2747/1/2020 ze dne 7. 1. 2020 ve výši 900,- Kč/m2.   
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/2980/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení spoluvlastnických podílů ve výši id. 15/24 vzhledem k celku pozemků označených 
jako p.p.č. 1107/102 o celkové výměře 237 m2, p.p.č. 3867/12 o celkové výměře 375 m2, vše v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní 
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem č. 2747/1/2020 ze dne 7. 1. 2020 
ve výši 550,- Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 1107/102 v k.ú. Pardubice a ve výši 250,- 
Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 3867/12 v k.ú. Pardubice. 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/2981/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 15/24 vzhledem k celku pozemku označeného 
jako p.p.č. 2741/5 o celkové výměře 10 m2, v k.ú. Pardubice z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou 
stanovenou  znaleckým posudkem č. 2747/1/2020 ze dne 7. 1. 2020 ve výši 900,- Kč/m2 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/2982/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 117/9 o výměře 65 m2, p.p.č. 117/10 o výměře 
55 m2, vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města 
Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem č.966-72/19 ze 
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dne 11. 11. 2019 ve výši 1.000,- Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 117/9 v k.ú. Staré Čívice 
a ve výši 80,-Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 117/10 v k.ú. Staré Čívice . 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/2983/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 3684/6 o výměře 119 m2, p.p.č. 3684/7 o 
výměře 38 m2, vše v k.ú. Pardubice  z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního 
města Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem č. 
1318/1/20 ze dne 15. 1. 2020 ve výši 86,- Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 3684/6 v k.ú. 
Pardubice a ve výši 474,- Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 3684/7 v k.ú. Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení stavby komunikace na pozemcích označených jako p.p.č. 5207/14 o výměře 22 
m2, p.p.č. 3684/7 o výměře 38 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou 
stanovenou  znaleckým posudkem č. 1318/1/20 ze dne 15. 1. 2020 ve výši 1.011,- Kč/m2. 
 
 
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. R/2984/2020               (pro 8, proti 1, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části p.p.č. 1489/1 o výměře cca 25 m2 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, 
žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
 
 
Návrh usnesení č. 022 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění, 
váznoucího na pozemku označeného jako p.p.č. 111/15 o výměře 12 m2 v k.ú. Ohrazenice ve 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem 
Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 
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Návrh usnesení č. 023 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 986/21 o výměře 665 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 
Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 
Pardubice,  na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za účelem užívání zpevněné plochy a 
objektů s materiály sloužící pro údržby komunikací umístěných na pozemku. 
Výpůjčka je poskytována v režimu podpory "de minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 
ze dne 18. 12. 2013. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 986/21 o výměře 665 m2 v k.ú. 
Pardubice se společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 28. 2. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 024 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 409/22, p.p.č. 409/37, vše v 
k.ú. Studánka (v rozsahu geometrického plánu č. 1305-409/2019) ve prospěch společnosti UPC Česká 
republika, s.r.o., IČO 00562262, se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000, spočívajícího v 
provozování stávající inženýrské sítě za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč/pozemek + DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 409/22, 
p.p.č. 409/37, vše v k.ú. Studánka (v rozsahu geometrického plánu č. 1305-409/2019) ve prospěch 
společnosti UPC Česká republika, s.r.o., IČO 00562262, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- 
Kč/pozemek + DPH. 
 
 
Návrh usnesení č. 025 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 35/4, p.p.č. 37/3, vše v k.ú. 
Ohrazenice v rozsahu geometrického plánu č. 751-945/2019 ve prospěch společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 
53002, spočívající v provozování stávající kanalizace DN 400, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- 
Kč/pozemek + DPH. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 35/4, p.p.č. 
37/3, vše v k.ú. Ohrazenice v rozsahu geometrického plánu č. 751-945/2019 ve prospěch společnosti 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- 
Kč/pozemek + DPH. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 026 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1778/52 a p.p.č. 1778/23, vše v 
k.ú. Pardubice v rozsahu geometrického plánu č. 9246-957/2019 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 kanalizace DN 800, za jednorázovou náhradu ve 
výši 1.000,- Kč/pozemek + DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1778/52 a 
p.p.č. 1778/23, vše v k.ú. Pardubice v rozsahu geometrického plánu č. 9246-957/2019 ve prospěch 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, za jednorázovou náhradu ve výši 
1.000- Kč/pozemek + DPH. 
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 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 200/26, p.p.č. 200/27, vše v 
k.ú. Ohrazenice v rozsahu geometrického plánu č. 753-973/2019 ve prospěch společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 
53002, spočívající v provozování stávajícího vodovodu PVC d 110, za jednorázovou náhradu ve výši 
1.000,- Kč/pozemek + DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 200/26, 
p.p.č. 200/27, vše v k.ú. Ohrazenice v rozsahu geometrického plánu č. 753-973/2019 ve prospěch 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 6010863,  za jednorázovou náhradu ve výši 
1.000,- Kč/pozemek + DPH. 
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) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1303 o výměře 1.368 m2 v k.ú. Hostovice u 
Pardubic z vlastnictví společnosti FP majetková a.s., IČO 24743364, se sídlem Praha 9 – Libeň, 
Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 19000, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu 
navrženou žadatelem ve výši 60,- Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních 
prostředků z rozpočtu města. 
 
 
Návrh usnesení č. 029 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 319/6 o výměře 36 m2, p.p.č. 319/17 o výměře 85 
m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, 
Žižkov, 130 00 Praha 3,  
na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavebních úprav na výše uvedeném 
pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření 
smlouvy o výpůjčce, za účelem  stavebních úprav chodníku včetně přilehlé zeleně a vybudování 
sjezdu na st.p.č.  187 k.ú. Rosice nad Labem v rámci akce „Bytový dům, Generála Svobody, Rosice nad 
Labem“. Ve smlouvě o výpůjčce bude zakotvena podmínka, že na kabelovém vedení a 1 m od stožárů 
veřejného osvětlení nebude uskladněn stavební materiál ani zde nebude umístěno zařízení staveniště 
a kabelové vedení nebude pojížděno vozidly stavby, soubor veřejného osvětlení bude po dobu stavby 
nepřetržitě přístupný pro zajištění jeho správy a údržby. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení stavebních úprav chodníku a sjezdu vybudovaných na částech pozemků označených jako 
p.p.č. 319/6 o výměře 36 m2, p.p.č. 319/17 o výměře 85 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, z 
vlastnictví společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, 
do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč, a to po vydání souhlasu 
či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na výše uvedené stavební úpravy. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 319/17 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Rosice nad Labem, 
společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, na dobu 
neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, 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 300,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem výstavby a užívání částí parkovacích 
míst k budoucímu objektu na st.p.č. 187 k.ú. Rosice nad Labem. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 319/17 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Rosice nad 
Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, 
se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, 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. 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 spol. 
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 
do katastru nemovitostí. 
V. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 319/6 o výměře 36 m2, p.p.č. 
319/17 o výměře 85 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem se společností PSN s.r.o., IČO 17048869. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavebních úprav chodníku a sjezdu vybudovaných na částech 
pozemků označených jako p.p.č. 319/6 o výměře 36 m2, p.p.č. 319/17 o výměře 85 m2, vše v k.ú. 
Rosice nad Labem, z vlastnictví společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 28. 2. 2021 
VII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 319/17 o výměře cca 25 m2 
v k.ú. Rosice nad Labem, se společností PSN s.r.o., IČO 17048869. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
- T: 28. 2. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 030 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 409/68 o výměře 4 m2 v k.ú. Studánka XXXXXXXXXXXXX, 
neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 500,-Kč/rok + DPH v případě, že pozemek 
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH za účelem umístění a užívání části přístřešku na auto 
včetně umístění 2 stojin u rodinného domu čp. 688 ul. Růženy Vojtěchové. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 409/68 o výměře 4 m2 v 
k.ú. Studánka se XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 
 
 

3 
Výroční zpráva komise pro pozemky a reklamu za rok 2019 

 
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 

- stručně okomentoval předložený materiál, pochválil členy komise za jejich docházku na jednání 
komise 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2985/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
výroční zprávu o činnosti komise pro pozemky a reklamu. 

 

4 
Výroční zpráva komise pro rodinu a děti za rok 2019 

 
Zpravodaj: Jana Tomšů, předsedkyně komise pro rodinu a děti 

- podrobně okomentovala předložený materiál, uvedla, že hlavním úkolem komise bylo vytvořit 
novou koncepci pro rodinu a děti a informovala členy rady o stavu tohoto dokumentu. Poté 
informovala o své rezignaci na post předsedkyně komise z osobních důvodů → M. Charvát a J. 
Rychtecký paní Tomšů poděkovali za její práci v komisi. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2986/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
Výroční zprávu o činnosti komise pro rodinu a děti za rok 2019, která je přílohou č. 1 tohoto 
usnesení. 
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5 
Řešení problematiky adaptace na klimatické změny a problém sucha 

 
Zpravodaj: František Weisbauer, předseda komise pro životní prostředí 

- okomentoval předložený materiál, především se vyjádřil k doporučenému navýšení pracovních 
míst na odboru životního prostředí magistrátu města. 

 
Rozprava: 

- v rozpravě řešeno téma hospodaření s vodou ve městě 
- náměstek P. Kvaš poděkoval komisi za odvedenou práci, nicméně požádal předsedu o stažení, 

případně přeformulování bodu III návrhu usnesení, které mu ukládá při veřejném projednání ÚP 
předložit požadavek na realizaci opatření ke zlepšení mikroklimatu a hospodaření s dešťovou 
vodou. 

- Náměstek J. Nadrchal dále doporučil i úpravu bodu č. II návrhu usnesení, které ukládá odboru 
majetku a investic při realizaci oprav, modernizací a jiných stavebních akcích prověřovat 
možnost realizovat opatření ke zlepšení mikroklimatu a hospodaření s dešťovou vodou. V této 
věci pak předložil nový alternativní návrh na usnesení, se kterým se předseda komise ztotožnil. 
(návrh usnesení byl přijat – viz níž uvedené přijaté usnesení č. R/2988/2020) 

 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2987/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
závěry materiálu „Řešení problematiky adaptace na klimatické změny a problémy sucha“. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2988/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
gesčně pověřenému náměstkovi vypracovat koncepční materiál sloužící pro podporu a realizaci 
opatření adaptace na klimatické změny a problém sucha, včetně ekonomické analýzy těchto 
opatření.  
Z: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
Martin Charvát, primátor města 
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6 
Poskytování datových a telekomunikačních služeb pro potřeby Městské policie 

Pardubice 

Zpravodaj: Rostislav Hübl, ředitel MpP 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci (členství v dozorčí 
radě společnosti EDERA Group a.s.), na základě čehož o předloženém návrhu nehlasoval. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2989/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. 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. 4 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek o uzavření 
Smlouvy o poskytování datových a telekomunikačních služeb pro Městskou polici Pardubice se 
společností EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 53002 Pardubice, IČO: 27461254, za 
nabídkovou cenu 3 700,- Kč/měsíčně (bez DPH), tj. 4 477 Kč/měsíc (včetně DPH) za služebnu 
Chrudimská 2648; 3 700,- Kč/měsíčně (bez DPH), tj. 4 477 Kč/měsíc (včetně DPH) za služebnu 
náměstí Jana Pernera 2560  a 3 700,- Kč/měsíčně (bez DPH), tj. 4 477 Kč/měsíc (včetně DPH) za 
připojení 8 kamer v prostorách služebny náměstí Jana Pernera 2560 do MKS. To je zpřístupnění 
dvou datových tras formou přístupu k optickému vláknu o přenosové kapacitě 1Gbps QinQ, VLAN 
tranzit propoj se služebnou v ulici Pernerova 443. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Smlouvu o poskytování datových a telekomunikačních služeb pro Městskou polici 
Pardubice se společností EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 53002 Pardubice, IČO: 
27461254. 
Z: Rostislav Hűbl, ředitel MpP 
T: 01.03.2020 

7 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Jan Dvořáček, odbor majetku a investic 

- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2990/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-001 „BD 
Bělehradská č.p. 513 - Sanace lodžií na jižním průčelí západního křídla bytového domu“ dodavateli 
IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, Pardubice, IČO: 25298968 za nabídkovou cenu 
3.017.867,70 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2991/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-002 „Zpracování 
PD – oprava 24 volných bytových jednotek“ dodavateli HMP top s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové, 
IČO: 27502180 za nabídkovou cenu 572.000,- Kč bez DPH. 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/2992/2020               (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-2020-016 „Areál koupaliště Cihelna 
- výměna chlorátorů" dodavateli GasChem s.r.o., Za Lípou 643/32, 500 09 Hradec Králové, IČO: 
04668472  s nabídkovou cenou 244.306,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/2993/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 17 odst. 
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2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné zakázky č. OMI-VZMR-
2019-39 "Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice – PD, rozšíření mostu 
M117 za účelem zřízení odbočovacího jízdního pruhu“ o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze 
dne 26.07.2019 a to na základě změnového listů č. 1, upravujících změnu rozsahu požadovaných 
prací vzniklou při zpracování projektové dokumentace, se zhotovitelem TOP CON SERVIS s.r.o., 
Praha, IČO:  45274983, s cenou víceprací ve výši 600.000,- Kč bez DPH a s cenou méněprací ve výši – 
450.000,- Kč bez DPH. Současně se mění termín dokončení díla ve stupni projektové dokumentace 
pro provádění stavby z 8 týdnů ode dne podání žádosti o vydání společného povolení na 12.5.2020. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.07.2019 se zhotovitelem TOP CON SERVIS s.r.o., 
Praha, IČO:  45274983, v rámci zpracování akce "Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu 
Tesla a nemocnice – PD, rozšíření mostu M117 za účelem zřízení odbočovacího jízdního pruhu“, na 
základě změnového listu č. 1, upravujících změnu rozsahu požadovaných prací vzniklou při 
zpracování projektové dokumentace, s cenou prací (vícepráce a méněpráce) v celkové výši 
150.000,- Kč bez DPH. Současně se mění termín dokončení díla ve stupni projektové dokumentace 
pro provádění stavby z 8 týdnů ode dne podání žádosti o vydání společného povolení na 12.5.2020. 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 30.4.2020 

8 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Jan Dvořáček, odbor majetku a investic 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2994/2020               (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-2020-012 „BD 
Železničního pluku 2260 – 2261 – výměna rozvodů elektroinstalace ve společných prostorách“ níže 
uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
•     SBF spol. s r.o., IČO: 45539014 
•     Jiří Bolehovský, IČO: 14546094 
•     ASYMO s.r.o., IČO: 27946894 
•     KTS INTEGRA s.r.o., IČO: 47470330 
•     Bokr building s.r.o., IČO: 08052603. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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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-2020-012 „BD Železničního pluku 2260 – 2261 – výměna rozvodů 
elektroinstalace ve společných prostorách“ hodnotící komisi ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal - náměstek primátora 
• Ing. Jaroslav Hruška - vedoucí OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Ing. Martin Pilař – OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2995/2020               (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-2020-013 „BD 
Sokolovská 2731 – stavební úpravy mansard a stříšky nad vstupem“ níže uvedené dodavatele pro 
vyzvání k podání nabídky:  
•     Křenek, s.r.o., IČO: 26013002 
•     ALPINE STŘECHY s.r.o., IČO: 27471659 
•     MEGAS s.r.o., IČO: 25989421 
•     BOKR building s.r.o., IČO: 08052603 
•     STŘEKO CHRUDIM s.r.o., IČO: 27461441. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odle 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-2020-013 „BD Sokolovská 2731 – stavební úpravy mansard a stříšky nad 
vstupem“ hodnotící komisi ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal - náměstek primátora 
• Ing. Jaroslav Hruška - vedoucí OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Ing. Martin Pilař – OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/2996/2020               (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-2020-014 „BD 
Bělehradská 513 – sanace havarijního stavu části střešního pláště“ níže uvedené dodavatele pro 
vyzvání k podání nabídky:  
•     IzoDol s.r.o., IČO: 28851731 
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•     RECOSA Pardubice, s.r.o., IČO: 00484318 
•     MEGAS s.r.o., IČO: 25989421 
•     STAKVO s.r.o., IČO: 27472221 
•     STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 25968203. 
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-2020-014 „BD Bělehradská 513 – sanace havarijního stavu části střešního 
pláště“ hodnotící komisi ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal - náměstek primátora 
• Ing. Jaroslav Hruška - vedoucí OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Ing. Martin Pilař – OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/2997/2020               (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-2020-015 „Letní 
stadion - demontáž ocelových tribun a Dostihové závodiště - montáž ocelových tribun“ níže 
uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• R E O P  v.o.s., IČO : 48155641 
• PT point s.r.o., IČO : 25944312 
• Smilova Park s.r.o., IČO : 02147912 
• THS servis Pardubice s.r.o., IČO : 25917021 
• TEREGO s.r.o., IČO : 64791581. 
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-2020-015 „Letní stadion - demontáž ocelových tribun a Dostihové závodiště - 
montáž ocelových tribun“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Milan Ujec - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/2998/2020               (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-2020-018 „SSZ 
křižovatky Teplého - Lexova“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• CROSS Zlín, a.s., IČO: 60715286 
• JTS CZ s.r.o., IČO: 29026806 
• PATRIOT, spol. s r.o., IČO: 15546501 
• VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o., IČO: 27702804 
• RAISA, spol. s r.o., IČO: 43005071. 
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-2020-018 „SSZ křižovatky Teplého - Lexova“ hodnotící komisi v tomto 
složení: 
•   Ing. Petr Kvaš – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Eva Klívarová - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/2999/2020               (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-2020-022 „MŠ 
Rumunská - rekonstrukce 2 výtahů“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• EL – VY spol. s.r.o., IČO : 49284479 
• Výtahy Pardubice a.s., IČO : 13582101 
• Jaromír Novák, IČO : 11116498 
• Výtahy – elektro, spol. s r.o., IČO : 48154539 
• Miroslav Jehlička - ROVEX, IČO : 11033967. 
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-2020-022 „MŠ Rumunská - rekonstrukce 2 výtahů“ hodnotící komisi v tomto 
složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Martina Sigmundová - OITS/OMI. 
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Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/3000/2020               (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-2020-019 
„Areál Skateparku - rekonstrukce a opravy překážek“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky:  
• Zdeněk Kotyza, IČO: 73582107 
• Dirty Parks s.r.o., IČO: 06864309 
• Hydro Gas Manufacture, s.r.o., IČO: 26792699 
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 25968203 
• FANDA, s.r.o., IČO: 60935693. 
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-2020-019 „Areál Skateparku - rekonstrukce a opravy překážek“ hodnotící 
komisi v tomto složení: 
•   Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Eva Klívarová - OITS/OMI. 

9 
Revokace usnesení - převod nemovitostí společnosti Základní škola a mateřská 

škola KLAS s.r.o.  

(tento bod byl projednán před bodem č. 1) 

Komentář ke zprávě podala jednatelka a manažerka školy paní Klára Svobodová, která objasnila 
požadavek na předloženou revokaci usnesení. 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3001/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh zrušení usnesení č. Z/2820/2018 bod II.  a III.   
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh doplnění  usnesení č. Z/2820/2018 bod I. ve znění usnesení č. Z/971/2019 týkajícího se 
prodeje dle geometrického plánu č. 1752-91/2018 nově vzniklých pozemků označených jako st.p.č. 
20  o výměře 809 m2 (vznik z pozemku označeného jako st.p.č. 20),  jehož součástí je stavba čp. 37 
– objekt obč. vybavenosti, v části obce Rosice, a p.p.č. 612/31 o výměře 752 m2 (vznik z pozemku 
označeného jako p.p.č. 612/1), vše v k.ú. Rosice nad Labem, včetně všech součástí a příslušenství 
společnosti Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o., IČO 46577742, o text „ V kupní smlouvě 
bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000.000,-Kč a možnost odstoupení od kupní smlouvy ze 
strany města pro případ porušení závazku provozovat v předmětu koupě školní  zařízení  po dobu 
10 let ode dne prodeje." Ostatní text usnesení zůstává beze změny.   

10 
Revokace usnesení - pozemky 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3002/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na zrušení usnesení č. Z/870/2019 bod V. týkajícího se odkoupení spoluvlastnického podílu 
ve výši id. 1/9 vzhledem k celku pozemků označených jako p.p.č. 3707/23 o výměře 138 m2, p.p.č. 
3707/24 o výměře 168 m2 a p.p.č. 3707/25 o výměře 87 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3050-
24/2019 ze dne 31. 1. 2019 ve výši 1.000,-Kč/m2. Ostatní části usnesení zůstávají beze změny. 
 

11 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3003/2020               (pro 10, 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. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-02 "Prodloužení podpory Next Generation Firewallu 
Check Point a 3 ks switchů Cisco C4500-X na 1 rok“ dodavateli ICZ a.s. Praha 4, Nusle, Na hřebenech 
II 1718/10 IČO:25145444, s nabídkovou cenou 708 700,- Kč bez DPH (857 527 Kč včetně DPH). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3004/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 4 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek, zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-03 "Smlouva o poskytování 
podpory aplikací Vema" společnosti Vema, a.s., Okružní 871/3a, 638 00 Brno, IČ: 26226511, v 
celkové výši 45 650,- Kč/rok bez DPH (55 236,50 Kč/rok včetně DPH). 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Kupní smlouvu mezi statutárním městem Pardubice a společnosti Vema, a.s., Okružní 
871/3a, 638 00 Brno, IČ: 26226511 v celkové výši uvedené v usnesení I. 
Z: vedoucí odboru informačních technologií 
T: 31.03.2020 

 

12 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotící komise v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu - OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3005/2020               (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. OIT-VZMR-2020-04 
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"Dodávka 42 ks osobních počítačů" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- ICZ a.s. IČO:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939 
- XANADU a.s. IČO:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645 
II. 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. OIT-VZMR-2020-04 
"Dodávka 42 ks osobních počítačů" 
hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora 
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT 
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3006/2020               (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. OIT-VZMR-2020-05 
"Dodávka 11 ks notebooků s dokovací stanicí" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- ICZ a.s. IČO:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939 
- XANADU a.s. IČO:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645 
II. 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. OIT-VZMR-2020-05 
"Dodávka 11 ks Notebooků s dokovací stanicí" hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora 
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT 
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3007/2020               (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. OIT-VZMR-2020-06 
"Dodávka 42 ks LCD monitorů" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- ICZ a.s. IČO:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939 
- XANADU a.s. IČO:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645 
II. 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. OIT-VZMR-2020-06 
"Dodávka 42 ks LCD monitorů" hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora 
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT 
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT 
III. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3008/2020               (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. OIT-VZMR-2020-07 "Nákup 
CAD editorů" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- ICZ a.s. IČO:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939 
- XANADU a.s. IČO:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645 
II. 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. OIT-VZMR-2020-07 "Nákup 
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CAD editorů" 
hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora 
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT 
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3009/2020               (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. OIT-VZMR-2020-08 
"Prodloužení technické podpory virtuálního prostředí VMware o 1 rok" níže uvedené dodavatele 
pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČ:04308697 
- ICZ a.s. IČ:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČ:02199939 
- XANADU a.s. IČ:14498138 
- 3S.cz, s. r. o. IČ:27683273 
II. 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. OIT-VZMR-2020-08 
"Prodloužení technické podpory virtuálního prostředí VMware o 1 rok" hodnotící komisi v tomto 
složení: 
- Ing. Petr Kvaš 
- Ing. Zdeňka Malá 
- Ing. David Bakrlík 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 

13 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - KT, OHS 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- stručně okomentoval předložený materiál 
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Rozprava: 
V. Ulrych – požádal o doplnění jednoho dodavatele do návrhu č. 001, a to Petra Johna, Vysoká nad 
Labem 166, 503 31, IČO: 87836718 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3010/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání 
veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-004 s názvem: „Malířské a natěračské práce“ níže 
uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
• Štěpán Valkoun, Moravanský 19, 530 02 Pardubice, IČO: 72835516 
• Tomáš Kučera, Benešovo náměstí 2455, 530 02 Pardubice, IČO: 49322117 
• Lubomír Šafařík, Zlatá Hora 1359, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 12453111 (pobočka Pardubice) 
• Milan Novotný, Družstevní 116, 530 09 Pardubice, IČO: 72869666 
• Miroslav Weinhauer, Drahotice 10, 538 25 Nasavrky, IČO: 11064064 
• Lukáš Zelinka, Havlíčkova 1016, 530 02 Pardubice, IČO: 67435378 
• Petr John, Vysoká nad Labem 166, 503 31, IČO: 87836718 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání 
veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-004 s názvem „Malířské a natěračské práce“ hodnotící 
komisi v tomto složení: 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Květa Baladová – KT, vedoucí OHS 
• Ing. Monika Hájková – KT, OHS 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3011/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání 
veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-005 s názvem: „Zajištění dodávek a montáže 
podlahových krytin pro budovy Magistrátu města Pardubice“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání 
k podání nabídky: 
• PODLAHY Radomír Jančík, Josefa Ressla 2265, 530 02 Pardubice, IČO: 65183703 
• SOFTFLOOR CZ s.r.o, Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČO: 24791431 
• Strnad podlahy, dveře s.r.o., Rohovládova Bělá 143, 533 43, IČO: 02356520 
• Vesna a.s., Čeperka 306, 532 15 Pardubice, IČO: 60108614 
• KOBERCE BRENO, spol. s r.o., Antala Staška 1071/57a, 140 00 Praha - Krč, IČO: 25609866      
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání 
veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-005 s názvem „Zajištění dodávek a montáže 
podlahových krytin pro budovy Magistrátu města Pardubice“ hodnotící komisi v tomto složení: 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Květa Baladová – KT, vedoucí OHS 
• Ing. Monika Hájková – KT, OHS 

14 
Jednací řád ZmP 

Zpravodaj: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Rozprava: 

- v rámci rozpravy k tomuto bodu byly diskutovány tři změny jednacího řádu ZmP, které budou 
zpracovatelem směrnice J. Turkem zapracovány do Jednacího řádu ZmP předkládaného ke 
schválení ZmP. Změny se dotknou čl. 9, odst. (vypuštění druhé věty), čl. 4, odst. 1 (úprava 
formulace) a čl. 7, bod 9 (bude doplněn nový odstavec označený písmenem f), který bude řešit 
případný spor o způsobu hlasování předloženého návrhu usnesení). 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3012/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Pardubic, ve znění změn uvedených v příloze tohoto 
usnesení 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
předložit zastupitelstvu města k projednání návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Pardubic 
Z: Martin Charvát, primátor 
Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
T: 27.2.2020 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh doplnění Statutu a jednacího řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města Pardubic (čl. 5) a 
Statutu a jednacího řádu finančního výboru Zastupitelstva města Pardubic (čl. 5) o následující text:  
Členové výboru mají přístup do počítačové aplikace magistrátu - aplikace Jednání komisí a výborů. 
Členové výboru mají přístup pouze do sekce výboru, jehož jsou členem. Členové výboru mají 
povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích chráněných zvláštními právními předpisy (zejména 
osobní údaje, obchodní tajemství), které jim byly touto či jinou formou zpřístupněny. Členové 
výboru, jakož i další osoby účastnící se jednání výboru, zejména nesmí zneužít uvedené důvěrné 
informace ve prospěch svůj ani třetích osob a nesmí tyto informace vystavit přístupu 
neoprávněných osob či nebezpečí jejich ztráty. S touto povinností budou uvedené osoby 
prokazatelně seznámeny. 
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IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh doplnění Obecného statutu a jednacího řádu komisí (čl. 2) o následující text:   
Členové komise mají přístup do počítačové aplikace magistrátu - aplikace Jednání komisí a výborů. 
Členové komise mají přístup pouze do sekce komise, jíž jsou členem. Členové komise mají povinnost 
zachovávat mlčenlivost o informacích chráněných zvláštními právními předpisy (zejména osobní 
údaje, obchodní tajemství), které jim byly touto či jinou formou zpřístupněny. Členové komise, 
jakož i další osoby účastnící se jednání komise zejména nesmí zneužít uvedené důvěrné informace 
ve prospěch svůj ani třetích osob a nesmí tyto informace vystavit přístupu neoprávněných osob či 
nebezpečí jejich ztráty. S touto povinností budou uvedené osoby prokazatelně seznámeny. 
V. Rada města Pardubic 
Ukládá 
předložit zastupitelstvu města k projednání návrh doplnění Statutu a jednacího řádu kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Pardubic, Statutu a jednacího řádu finančního výboru Zastupitelstva 
města Pardubic a Obecného statutu a jednacího řádu komisí ve smyslu předchozích dvou usnesení. 
Z: Martin Charvát, primátor 
Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
T: 27.2.2020 

15 
Dohoda o narovnání 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Doporučuje 
schválit uzavření dohody o narovnání s p. XXXXXXXXXXXXX, fyzickou osobou podnikající pod IČ: 
xxxxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx, jako uživatelem pozemků parc. č.  xxxxxxxx, parc. č. 
xxxxxxxxxxxxxx a parc. č. xxxxxxxxxxx, vše v katastrálním území a obci Pardubice, jak je zapsáno na LV 
č. xxxxxxxxxx vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, ve 
znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
předložit návrh na uzavření dohody dle návrhu usnesení I. Zastupitelstvu města Pardubice. 
T: 27. 2. 2020 
Z: Aleš Uchytil, vedoucí Právního oddělení 
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16 
Nařízení o stanovení maximálních cen hřbitovních a kremačních služeb 

STAŽENO 

 
 
 

17 
Hospodaření v městských lesích za rok 2019 a plán činností na rok 2020 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3013/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
hospodaření v městských lesích za rok 2019 a plán činností na rok 2020. 

 

18 
Dopad novely zákona „o dráhách“ na veřejnou zeleň v Pardubicích 

 
Zpravodaj: Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí 

- stručně okomentoval předložený materiál, který reflektuje na požadavek zastupitele J. Kutílka 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3014/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
předložit zastupitelstvu města Pardubice zprávu o dopadu novely zákona o drahách na veřejnou 
zeleň v Pardubicích. 
Zodpovídá: Jan Nadrchal, Bc., náměstek primátora 
Termín: 27.2.2020 
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19 
Žádosti o dotace 

Zpravodaj: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3015/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
stažení žádosti o dotaci na projekt "CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0012665 Rekonstrukce odborných 
učeben na ZŠ Benešovo náměstí“ z Integrovaného regionálního operačního programu, SC 2.4. 
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Ing. Petře Harišové, vedoucí oddělení dotačního managementu stáhnout prostřednictvím MS 
2014+ žádost o dotaci. 
Z: Ing. Petra Harišová, vedoucí oddělení dotačního managementu,  
T: 28.2.2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3016/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Záměr znovu se ucházet o dotaci ve výši 90 % způsobilých nákladů na projekt „Rekonstrukce 
odborných učeben na ZŠ Benešovo náměstí“ z Integrovaného regionálního operačního programu, 
SC 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, tentokrát do 
39. výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Celkové náklady projektu jsou dle uzavřených 
smluv o dílo ve výši 19.035.269,32 Kč vč. DPH, přičemž minimální podíl žadatele činí 10 % 
způsobilých nákladů a 100 % nezpůsobilých nákladů. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Ing. Petře Harišové, vedoucí oddělení dotačního managementu odboru rozvoje a strategie 
podepsat jménem města žádost o dotaci na projekt Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Benešovo náměstí.  
Z: Ing. Petra Harišová, vedoucí oddělení dotačního managementu odboru rozvoje a strategie 
T: 31.3.2020 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3017/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
realizaci projektu 22D2320000251 Průmyslová zóna Pardubice - dopravní infrastruktura za 
podmínek uvedených v Řídící dokumentaci projektu, tj. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 
14.2.2020 vč. Závazných podmínek registrace akce a Pravidel programu, které jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Ing. Martinu Charvátovi, primátorovi města podepsat jménem města souhlas s podmínkami. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
T: 28.2.2020 

20 
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/3018/2020               (pro 10, 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 "RPS Polabiny – ul. Gagarinova – 
XV. 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: 002 
Přijaté usnesení č. R/3019/2020               (pro 10, 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 "RPS Polabiny – ul. Gagarinova – XV. etapa" 
hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Ing. Petr Kvaš         (PaedDr. Jan Mazuch) 
Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 
Mgr. Bc. Radek Hejný (Bc. Jan Nadrchal) 
František Brendl         (Ing. arch. Aleš Klose) 
Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Jan Dvořáček) 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3020/2020               (pro 10, 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 "ZŠ Družstevní – rekonstrukce 
multifunkčního hřiště".  
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/3021/2020               (pro 10, 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 "ZŠ Družstevní – rekonstrukce multifunkčního 
hřiště" hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Ing. Petr Kvaš         (PaedDr. Jan Mazuch) 
Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 
Mgr. Bc. Radek Hejný (Bc. Jan Nadrchal) 
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František Brendl         (Ing. arch. Aleš Klose) 
Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Jan Dvořáček) 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3022/2020               (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 "Vymezení prioritních oblastí 
adaptačních opatření v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace" níže uvedené dodavatele pro 
vyzvání k podání nabídky:   
• Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., IČO: 64255611, 
• ENVICONS s.r.o., IČO: 27560015, 
• Integra Consulting s.r.o., IČO: 27566617, 
• KRAJINOPROJEKT s.r.o., IČO: 03101622, 
• RECPROJEKT s.r.o., IČ: 26014327. 
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 "Vymezení prioritních oblastí adaptačních opatření v rámci ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace" hodnotící komisi v tomto složení: 
• Ing. Miroslav Čada – ORS,  
• Mgr. Miroslav Janovský – ORS,                                           
• Ing. Filip Hoffman – ORS. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3023/2020               (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 "Analýza odpadového 
hospodářství v území Hradecko – pardubické aglomerace" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky:   
• F I T E a.s., IČO: 47674938, 
• IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., IČO: 26465035, 
• SLEEKO – Ing. Zdenka Kotoulová, IČO: 43673813, 
• RNDr. Martina Vrbová, Ph.D., IČO: 68588879, 
• Ing. Iva Zeroniková, IČO: 88637549. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 



  45 

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 "Analýza odpadového hospodářství v území Hradecko – pardubické aglomerace" hodnotící 
komisi v tomto složení: 
• Ing. Miroslav Čada – ORS,  
• Mgr. Miroslav Janovský – ORS,                                           
• Ing. Filip Hoffman – ORS. 

 

21 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek – 

ORS 

 
Zpravodaj: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3024/2020               (pro 10, 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 "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“, že 
ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je 
nabídka dodavatele, který je vybrán k uzavření smlouvy: SKOS s.r.o., Skuteč, IČO: 62027077, s 
nabídkovou cenou ve výši 32.386.855,-- Kč bez DPH; druhý v pořadí se umístil dodavatel 1.VASTO 
spol. s r.o., Vsetín, IČO: 41084900, s nabídkovou cenou ve výši 33.142.499,-- Kč bez DPH; třetí v 
pořadí se umístil dodavatel PROFISTAV Litomyšl, a.s., Litomyšl, IČO: 27742741, s nabídkovou cenou 
ve výši 33.899.828,-- Kč bez DPH. 

 

22 
Záležitosti komisí RmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátora města 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3025/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
rezignaci paní Jany Tomšů (KPP) na funkci členky a předsedkyně Komise pro rodinu a děti Rady 
města Pardubic podanou ke dni 15.02.2020. 
II. Rada města Pardubic 
Jmenuje 
paní Pavlínu Parchanskou, nar. xxxxxxxxxxxxx (KPP) členkou Komise pro rodinu a děti Rady města 
Pardubic. 

23 
Terminál Univerzita - návrh stavby 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátora města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3026/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s předložením konečného návrhu stavby ke schválení Zastupitelstvu města Pardubic na stavbu 
„Terminál Univerzita“ ve variantě č. 2 studie veřejného prostranství, zpracovaného společností 
OPTIMA spol. s r.o., IČ : 15030709 a Atelieru Hájek, Nerudova 206, Hradec Králové, který je uveden 
v příloze č. 1 tohoto usnesení, po zapracování změn a úprav. 

 

24 
Prominutí poplatků z prodlení 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátora města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3027/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
prominutí poplatků z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na nájemném a službách s 
užíváním bytu spojených panu XXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX Přelouč, ve výši 8.968,- 
Kč. 
 

25 
II. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3028/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 120,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M 117 - nadjezd 
Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3029/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 9,1 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých let - dotace 
2019" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 1,4 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých let - dotace 
2019" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 483,6 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých let - dotace 
2019" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 202,3 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých let - dotace 
2019" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 40,7 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých let - dotace 
2019" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3030/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory kultury" na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory kultury" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek 
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3031/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Program podpory sportu - vyhlášení nejúspěšnějších sportovců" na běžné 
transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3032/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 342,0 tis. položka 12. "Transfer na MO I - 
workoutové hřiště park Na Špici" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se 
o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3033/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. v rámci 
položky "Program podpory vzdělávacích a volnočasových aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) z běžných výdajů na běžné transfery. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 72,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory vzdělávacích a volnočasových aktivit" na běžné transfery 
položky "VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/3034/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 638,7 tis. z položky 23. 
"OŠKS - předpokládaná výše příspěvku obcí na dojíždějící žáky" na položku 412. "Převody mezi 
rozpočty obcí - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 091,5 tis. položka 23. "OŠKS - předpokládaná 
výše příspěvku obcí na dojíždějící žáky" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 1 081,7 tis. na běžné transfery položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 160,9 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ 
Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 64,4 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka 
- příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 198,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ 
Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 64,4 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 462,8 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ 
Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 180,7 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Závodu 
míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
X. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 170,8 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ 
Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
XI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 5,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
XII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 69,3 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ E. Košťála 
- příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
XIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 121,3 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
XIV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 96,5 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Br. 
Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
XV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 29,7 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ 
Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
XVI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 91,6 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo 
nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
XVII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 173,3 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova 
- příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
XVIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 96,5 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ npor. 
Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
XIX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 5,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause 
- příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/3035/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) na 
běžné transfery položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) 
na běžné transfery položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/3036/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 64,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ Odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné transfery položky "ZŠ 
Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné transfery 
položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné transfery 
položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné transfery 
položky "ZŠ Br. Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 68,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné transfery 
položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/3037/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z 
kapitálových transferů položky "Strojní investice školských zařízení" na kapitálové transfery 
položky "ZŠ Studánka - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/3038/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 322,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 19,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory cestovního ruchu" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 718,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory bezbariérovosti" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 450,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory kultury" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 2 920,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 20,0 tis. na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - vyhlášení 
nejúspěšnějších sportovců" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 43,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory sportu - Sportovní park 
Pardubice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 14,0 tis. na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - Síň slávy 
pardubického sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 5,0 tis. na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - Pardubice na bruslích" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
X. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 9,0 tis. na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - dětský maraton" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/3039/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 22,0 tis. na běžné výdaje položky "Městské slavnosti" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). 
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Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/3040/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "AC Pardubice - zápůjčka" 
(správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/3041/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 500,0 tis. položka 12. "Transfer na MO I - 
oprava ul. Sezemická" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 
položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/3042/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 700,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "U Divadla 828 - sanace kanceláří V. NP" na kapitálové výdaje položky 
"U Divadla 828 - sanace kanceláří III. NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/3043/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. v rámci 
položky "ZŠ Svítkov - úprava podlahy v tělocvičně" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z 
běžných výdajů na kapitálové výdaje. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. v rámci 
položky "ZŠ Svítkov - stavební úpravy v tělocvičně" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z 
běžných výdajů na kapitálové výdaje. 
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Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/3044/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 590,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje položky "BD Ohrazenická 160 
- oprava schodiště a společných prostor" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 245,5 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové  výdaje položky 
"BD K Rozvodně 97 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností dálkového odečtu" 
(správce 711- Odbor majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,5 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové  výdaje položky "BD Na Záboří 
223 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností dálkového odečtu" (správce 711- Odbor 
majetku a investic). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 339,8 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové  výdaje položky 
"BD Ohrazenická 159-163 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností dálkového odečtu" 
(správce 711- Odbor majetku a investic). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 408,9 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové  výdaje položky 
"BD Bělehradská 513 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností dálkového odečtu" 
(správce 711- Odbor majetku a investic). 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 109,2 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové  výdaje položky 
"BD Lexova, Sokolovská, A. Krause 2338-2345 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností 
dálkového odečtu" (správce 711- Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/3045/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přejmenování položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně, gastro a přípravny jídel" na 
"MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje 
položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce přípravny jídel" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/3046/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Projektová dokumentace" na kapitálové výdaje položky "Dopravní 
opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova a SKN - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Projektová dokumentace" na kapitálové výdaje položky "Psí útulek - 
PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Projektová dokumentace" na běžné výdaje položky "Odbahnění 
vodní plochy Čičáku v parku Na Špici - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/3047/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Budova radnice Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce" na běžné výdaje položky 
"Budova radnice Pernštýnské nám. 1 - klimatizace společenského sálu" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/3048/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Hrazení energií budov školských zařízení" na běžné výdaje položky "ZŠ E. Košťála - 
úprava prostoru pro potřeby ZŠ Montessori - energie" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/3049/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace památníku 
Zámeček - parkoviště - dar Foxconn" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 8 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace památníku 
Zámeček - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/3050/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 232,0 tis. v rámci 
položky "NP - vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor - ZŠ Waldorfská - AGYS" z 
kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
 
 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. R/3051/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 400,0 tis. položka 31. "Předpokládaný 
transfer MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň návrh na zvýšení výdajové 
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části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer MO 
II" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. R/3052/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 102,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní 
náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1.000,0 tis. z 
kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI 
- II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1.000,0 tis. z 
kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - 
realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2.000,0 tis. z 
kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - 
ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. R/3053/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 86,0 tis. položka 21. "ORS - příjmy ze vstupného 
- zimní sportovní park" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Zimní sportovní park - provoz a investice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z položky 23. 
"ORS - předpokládané příjmy ze vstupného - zimní sportovní park" na položku 21. "ORS - příjmy ze 
vstupného - zimní sportovní park" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 30,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Zimní sportovní park - uskladnění mobilního 
kluziště" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. R/3054/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 1 150,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Cyklostojany - centrální část města" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Cyklostojany - centrální část města" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) na kapitálové výdaje položky "Cyklostojany - centrální část města" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. R/3055/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 77,1 tis. z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 194,7 tis. z rozpočtu na rok 
2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské 
péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
 
 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. R/3056/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 300,0 tis. v rámci 
položky "Odměny a dary za práci v komisích a výborech" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z 
běžných transferů na běžné výdaje. 
 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. R/3057/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 483,3 tis. z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor 
informačních technologií). 
 
 
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. R/3058/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 3 340,0 tis. z rozpočtu na rok 
2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 150,0 tis. z rozpočtu na rok 
2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění" (správce 914 
- Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. R/3059/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zvýšení předpokládaného zůstatku Sociálního fondu MmP ve výši 100 000,- Kč o 337 
552,46 Kč dle skutečnosti k 31.12. 2019 a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Sociální fond MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 3 595 749,44 Kč z rozpočtu na rok 
2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné transfery položky "Sociální fond MmP" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). 
 
 
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. R/3060/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení předpokládaného zůstatku Sociálního fondu MmP ve výši 400 000,- Kč o 48 
257,11 Kč dle skutečnosti k 31.12. 2019 a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Sociální fond MP" (správce 214 - Městská policie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 15 384,36 Kč z rozpočtu na rok 
2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné transfery položky "Sociální fond MP" (správce 214 - 
Městská policie). 

 

26 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3061/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
rozpočtové opatření č. 36. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 
tis. z položky "Rezerva primátora Ing. Martina Charváta" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
položku "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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rozpočtové opatření č. 36. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 
tis. z položky "Rezerva náměstka Ing. Petra Kvaše" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku 
"Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
rozpočtové opatření č. 36. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 
tis. z položky "Rezerva náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
položku "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
rozpočtové opatření č. 36. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 
tis. z položky "Rezerva náměstka PaedDr. Jana Mazucha" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
položku "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
rozpočtové opatření č. 36. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 
tis. z položky "Rezerva náměstka Bc. Jana Nadrchala" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku 
"Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
rozpočtové opatření č. 36. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 
tis. z položky "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Dary" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3062/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí finančního daru Českému bridžovému svazu Klubu bridže Pardubice, IČ 60157143, 
Benešovo náměstí 2442, Pardubice, na úhradu vložného při účasti družstva klubu v 1. celostátní 
lize, ve výši Kč 5,0 tis. z rezervy pana nám. Mazucha. 

 

27 
Dotace z Programu podpory cestovního ruchu 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3063/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu subjektům uvedeným v tabulce č. 1, která 
je přílohou návrhu usnesení č. 1, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky". 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty uvedenými v usnesení č. 1 bodu I. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 31. 8. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3064/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu subjektům uvedeným v tabulce 
č. 1, která je přílohou návrhu usnesení č. 2, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované 
prostředky". 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního 
ruchu dle přílohy č. 2 - 6 návrhu usnesení č. 2. 
 
 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace z Programu podpory cestovního ruchu subjektu Klub vozítek s pedály 
Pardubického kraje z.s., IČ 7298412, se sídlem 9. května 894, 534 01 Holice, na podporu projektu 
"Evropský pohár vozítek s pedály" v požadované výši 55.000 Kč. 
 

28 
Rozhodnutí rady města v pozici jediného akcionáře společnosti DPmP a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci, na základě čehož 
o předloženém návrhu nehlasoval. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3065/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhoduje 
v pozici jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ: 632 17 066  
o schválení dodatku č. 2 Smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva pověřeného 
řízením společnosti. Dodatek č. 2 je přílohou tohoto usnesení.   

 

29 
Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Východočeského divadla 

Pardubice 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3066/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného příspěvkovou organizací 
Východočeské divadlo Pardubice se sídlem U Divadla 50, 531 62 Pardubice, IČ: 00088358. Odpisový 
plán je přílohou tohoto usnesení. 

 

30 
Akční plán pro oblast cestovního ruchu 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3067/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
akční plán pro oblast cestovního ruchu na rok 2020, jehož znění je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

31 
Poskytnutí daru a darovací smlouva Pardubické sportovní organizaci 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3068/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na poskytnutí daru spolku Pardubická sportovní organizace, z. s., IČO: 60159910, se sídlem 
Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice ve výši 618.500 Kč na činnost spolku. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření darovací smlouvy s Pardubickou sportovní organizací, z. s., IČO: 60159910, se 
sídlem Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice ve znění dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení. 

 

32 
Poskytnutí bezúročné zápůjčky - Atletický klub-AC Pardubice, spolek 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký a Jan Mazuch, náměstci primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3069/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 300.000,-- Kč spolku Atletický klub-AC Pardubice, 
spolek, IČ: 15050599, se sídlem Jiráskova 29, Pardubice, se splatností do 31. 12. 2020, která bude 
použita na provozní výdaje spolku Atletický klub-AC Pardubice, spolek. Návrh smlouvy o zápůjčce a 
zástavní smlouvě k movité věci je přílohou tohoto usnesení. 

 

33 
Návrh na prominutí povinnosti odvodu penále za porušení rozpočtové kázně 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- konstatoval doporučující stanovisko Finančního výboru ZmP 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3070/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na prominutí povinnosti odvodu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 505.010,19 Kč, 
které bylo uloženo spolku Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s., IČO: 42939585, se sídlem U 
Stadionu 1652, 530 02 Pardubice, platebním výměrem na penále za porušení rozpočtové kázně 
vydaným dne 10.12.2019 pod č.j. MmP 127844/2019. 

 

34 
Úpravy kapacit základních škol 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3071/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole, jejíž činnost vykonává 
příspěvková organizace Základní škola Pardubice, Staňkova 128, se sídlem Staňkova 128, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice , IČO: 48161306, a to ze 776 na 761 žáků. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
podat žádost o snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole, jejíž činnost vykonává 
příspěvková organizace Základní škola Pardubice, Staňkova 128, se sídlem Staňkova 128, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48161306, v Rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu 
Pardubického kraje. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 29. 2. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3072/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola 
Pardubice-Polabiny, Družstevní 305, se sídlem Družstevní 305, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČO: 
48161292, a to z 785 na 815 žáků. 

 

35 
Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek 

základních škol 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3073/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 
k 31. 7. 2020 PaedDr. Světlanu Diveckou, narozenou XXXXXXXXXXXXX z pracovního místa ředitelky 
příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258, se sídlem Josefa Ressla 2258, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice , IČO: 46496921. 
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II. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 
konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola 
Pardubice, Josefa Ressla 2258, se sídlem Josefa Ressla 2258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice , 
IČO: 46496921, dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 
III. Rada města Pardubic 
Jmenuje 
členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní 
školy Pardubice, Josefa Ressla 2258, se sídlem Josefa Ressla 2258, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice , IČO: 46496921: 
Zástupce zřizovatele: Mgr. Ivana Liedermanová - předsedkyně komise,  
Zástupce zřizovatele: Mgr. Jakub Rychtecký, 
Zástupce určený Krajským úřadem Pardubického kraje: Mgr. Hana Pochobradská, 
Odborníci určení Českou školní inspekcí: Mgr. Miroslava Jirečková, Mgr. Lubomír Marek, 
Školní inspektor České školní inspekce: Mgr. Pavel Skokan, 
Pedagogický pracovník příslušné organizace: Mgr. Gita Macháčková, 
Zástupce školské rady příslušné ZŠ: Renata Fárková 
IV. Rada města Pardubic 
Pověřuje 
Mgr. Olgu Havlíkovou, vedoucí oddělení školství odboru školství, kultury a sportu MmP, funkcí 
tajemnice konkursní komise. 
V. Rada města Pardubic 
Určuje 
 
konkursní komisi pravomoc přizvat v případě potřeby ke konkursnímu řízení odborníky s hlasem 
poradním, kteří nejsou členy této komise. 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3074/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 
k 31. 7. 2020 Mgr. Renatu Janeckou, narozenou XXXXXXXXXXXXX z pracovního místa ředitelky 
příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, se sídlem Štefánikova 448, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48161047. 
II. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 
konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola 
Pardubice, Štefánikova 448, se sídlem Štefánikova 448, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 
48161047, dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 
III. Rada města Pardubic 
Jmenuje 
členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní 
školy Pardubice, Štefánikova 448, se sídlem Štefánikova 448, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 48161047: 
Zástupce zřizovatele: Mgr. Ivana Liedermanová - předsedkyně komise,  
Zástupce zřizovatele: Mgr. Jakub Rychtecký,  
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Zástupce určený Krajským úřadem Pardubického kraje: Mgr. Hana Pochobradská,  
Odborníci určení Českou školní inspekcí: Mgr. Miroslava Jirečková, Mgr. Lubomír Marek,  
Školní inspektor České školní inspekce: Mgr. Pavel Skokan,  
Pedagogický pracovník příslušné organizace: Mgr. Jana Medková,  
Zástupce školské rady příslušné ZŠ: JUDr. Pavel Kosek. 
IV. Rada města Pardubic 
Pověřuje 
Mgr. Olgu Havlíkovou, vedoucí oddělení školství odboru školství, kultury a sportu MmP, funkcí 
tajemnice konkursní komise. 
V. Rada města Pardubic 
Určuje 
konkursní komisi pravomoc přizvat v případě potřeby ke konkursnímu řízení odborníky s hlasem 
poradním, kteří nejsou členy této komise. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3075/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 
Odvolává k 31. 7. 2020 Mgr. Emu Jičínskou, narozenou XXXXXXXXXXXXX z pracovního místa 
ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, se sídlem 
Benešovo náměstí 590, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice , IČO:  60158999. 
II. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 
konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola 
Pardubice, Benešovo náměstí 590, se sídlem Benešovo náměstí 590, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice , IČO:  60158999, dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 
III. Rada města Pardubic 
Jmenuje 
členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní 
školy Pardubice, Benešovo náměstí 590, se sídlem Benešovo náměstí 590, Zelené Předměstí, 530 
02 Pardubice , IČO:  60158999:  
Zástupce zřizovatele: Mgr. Ivana Liedermanová - předsedkyně komise,  
Zástupce zřizovatele: Mgr. Jakub Rychtecký,  
Zástupce určený Krajským úřadem Pardubického kraje: Mgr. Hana Pochobradská,  
Odborníci určení Českou školní inspekcí: Mgr. Miroslava Jirečková, Mgr. Lubomír Marek,  
Školní inspektor České školní inspekce: Mgr. Pavel Skokan,  
Pedagogický pracovník příslušné organizace: Mgr. Jana Mivaltová,  
Zástupce školské rady příslušné ZŠ: Mgr. Martin Skřivánek. 
IV. Rada města Pardubic 
Pověřuje 
Mgr. Olgu Havlíkovou, vedoucí oddělení školství odboru školství, kultury a sportu MmP, funkcí 
tajemnice konkursní komise. 
V. Rada města Pardubic 
Určuje 
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konkursní komisi pravomoc přizvat v případě potřeby ke konkursnímu řízení odborníky s hlasem 
poradním, kteří nejsou členy této komise. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3076/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 
k 31. 7. 2020 Mgr. Bc. Karla Žemličku, narozeného XXXXXXXXXXXXX z pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287, se sídlem Kotkova 1287, 
Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 42938554. 
II. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 
konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola 
Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287, se sídlem Kotkova 1287, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 
42938554, dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 
III. Rada města Pardubic 
Jmenuje 
Jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 
Základní školy Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287, se sídlem Kotkova 1287, Bílé Předměstí, 530 03 
Pardubice, IČO 42938554:  
Zástupce zřizovatele: Mgr. Ivana Liedermanová - předsedkyně komise,  
Zástupce zřizovatele: Mgr. Jakub Rychtecký,  
Zástupce určený Krajským úřadem Pardubického kraje: Mgr. Hana Pochobradská,  
Odborníci určení Českou školní inspekcí: Mgr. Miroslava Jirečková, Mgr. Lubomír Marek,  
Školní inspektor České školní inspekce: Mgr. Pavel Skokan,  
Pedagogický pracovník příslušné organizace: Hana Navrátilová,  
Zástupce školské rady příslušné ZŠ: Mgr. Klára Moravcová. 
IV. Rada města Pardubic 
Pověřuje 
Mgr. Olgu Havlíkovou, vedoucí oddělení školství odboru školství, kultury a sportu MmP, funkcí 
tajemnice konkursní komise. 
V. Rada města Pardubic 
Určuje 
konkursní komisi pravomoc přizvat v případě potřeby ke konkursnímu řízení odborníky s hlasem 
poradním, kteří nejsou členy této komise 
 

36 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění projektu 

„Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“ 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3077/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč se subjektem 
MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., se sídlem Rabštejnská Lhota - Rabštejn 17, 537 01, IČO 28782089, 
na realizaci projektu "Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením", ve 
znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení. 

37 
Akční plány komunitního plánování sociálních služeb na rok 2020 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3078/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Akční plány komunitního plánování sociálních služeb na rok 2020, které jsou přílohou č. 1 tohoto 
usnesení. 

 

38 
Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek 

mateřských škol 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3079/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
ukončení konkursního řízení na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Korálek Pardubice, 
Rumunská 90, se sídlem Rumunská 90, 530 03  Pardubice, které bylo vyhlášeno na základě 
usnesení Rady města Pardubic č. R/2447/2019 ze dne 18.11.2019.   
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3080/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 
konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/lky Mateřské školy Korálek Pardubice, Rumunská 90, 
se sídlem Rumunská 90, 530 03  Pardubice dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy 
Korálek Pardubice, Rumunská 90: 
Zástupce zřizovatele, předsedkyně komise: Mgr. Ivana Liedermanová, 
Zástupce zřizovatele: Mgr. Jakub Rychtecký, 
Zástupce určený krajským úřadem Pardubického kraje: Mgr. Miluše Málková, 
Odborníci v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, psycholog určení Českou školní 
inspekcí: Mgr. Ivana Koppová, PaedDr. Bc. Jiří Knoll, 
Školní inspektor České školní inspekce: Mgr. Ladislava Jindrová, 
Pedagogický pracovník, příslušné mateřské školy: Pavla Hrubešová, DiS. 
III. Rada města Pardubic 
Pověřuje 
Ing. Ivu Kamenickou, pracovnici oddělení školství odboru školství, kultury a sportu MmP, funkcí 
tajemnice konkursní komise. 
IV. Rada města Pardubic 
Určuje 
konkursní komisi pravomoc přizvat v případě potřeby ke konkursnímu řízení odborníky s hlasem 
poradním, kteří nejsou členy této komise. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3081/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
stanovení metodické a odborné pomoci ve formě tandemového mentoringu a koučinku paní 
Venuši Novotné, pověřené řízením Mateřské školy Korálek Pardubice, Rumunská 90, ředitelkou 
Mateřské školy Pardubice, Benešovo náměstí 2115, Šárkou Fišerovou od 25.2.2020. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3082/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 
k 31.7.2020 Marii Dostálovou XXXXXXXXXXXXX z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské 
školy Pardubice-Dražkovice 146, 533 33  Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 
Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Pardubice-Dražkovice 146, 533 33 
Pardubice, dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3083/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 
k 31.7.2020 Mgr. Vladislavu Dubánkovou XXXXXXXXXXXXX z vedoucího pracovního místa ředitelky 
Mateřské školy Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160, 533 51  Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 
Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Pardubice-Rosice nad Labem, 
Prokopa Holého 160, 533 51  Pardubice, dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3084/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 
k 31.8.2020 Bc. Naděždu Kirschovou XXXXXXXXXXXXX z vedoucího pracovního místa ředitelky 
Mateřské školy Duha Pardubice-Popkovice a Staré Čívice se sídlem Pražská 89, 530 06  
Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 
Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Duha Pardubice-Popkovice a 
Staré Čívice se sídlem Pražská 89, 530 06  Pardubice, dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/3085/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 
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k 31.7.2020 Bc. Lenku Klasovou XXXXXXXXXXXXX z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské 
školy Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284, 530 09  Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 
Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Zvoneček Pardubice-
Polabiny, Sluneční 284, 530 09  Pardubice, dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/3086/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 
k 31.7.2020 Mgr. Miloslavu Mňukovou XXXXXXXXXXXXX z vedoucího pracovního místa ředitelky 
Mateřské školy Pardubice, K Polabinám 626, 530 02  Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 
Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Pardubice, K Polabinám 626, 
530 02  Pardubice, dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/3087/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 
k 31.7.2020 Bc. Marcelu Nováčkovou XXXXXXXXXXXXX z vedoucího pracovního místa ředitelky 
Mateřské školy Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450, 530 09  Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 
Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Pardubice-Polabiny, 
Brožíkova 450, 530 09  Pardubice, dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/3088/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 
k 31.7.2020 Mgr. Ivu Škaloudovou XXXXXXXXXXXXX z vedoucího pracovního místa ředitelky 
Mateřské školy Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 448, 530 09  Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 
Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Klubíčko Pardubice-Polabiny, 
Grusova 448, 530 09  Pardubice, dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/3089/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Jmenuje 
členy konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek 
mateřských škol dle návrhů, které jsou v příloze tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Pověřuje 
Ing. Ivu Kamenickou, pracovnici oddělení školství odboru školství kultury a sportu MmP, funkcí 
tajemnice konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek: 
Mateřské školy Pardubice-Dražkovice 146, 
Mateřské školy Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160, 
Mateřské školy Duha Pardubice-Popkovice a Staré Čívice, 
Mateřské školy Zvoneček Pardubice-Polabiny, sluneční 284, 
Mateřské školy Pardubice, K Polabinám 626, 
Mateřské školy Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450, 
Mateřské školy Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 448. 
III. Rada města Pardubic 
Uděluje 
konkursním komisím pravomoc přizvat v případě potřeby ke konkursnímu řízení odborníky s 
hlasem poradním, kteří nejsou členy této komise. 

 

39 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na azylové domy 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3090/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 1.026.000 Kč z 
rozpočtu města, s žadatelem  SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, 
IČO 27534804, na zajištění komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského 



  77 

azylového domu pro ženy a matky s dětmi č.p. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, ve znění 
dle přílohy č.1 návrhu tohoto usnesení č. 1. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3091/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 1.089.300 Kč z 
rozpočtu města, s žadatelem  SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, 
IČO 27534804, na zajištění komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového 
domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto 
usnesení č. 2. 

40 
Správa IT na pardubických základních školách - Smlouvy o podpoře II. etapa 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3092/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Smluv o podpoře mezi statutárním městem Pardubice a třemi pardubickými základními 
školami, které jsou zařazeny do druhé etapy projektu ITI: 
Základní školou Pardubice, Benešovo nám. 590, IČ: 60 15 89 99 
Základní školou Pardubice, Josefa Ressla 2258, IČ: 46 49 69 21  
Základní školou Pardubice – Dubina, Erno Košťála 870, IČ: 48 16 10 55  
ve znění dle příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru informačních technologií uzavřít Smlouvy o podpoře mezi statutárním městem Pardubice a 
třemi pardubickými základními školami dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z:  Ing. Zdeňka Malá, vedoucí odboru informačních technologií 
T:  31.3.2020 
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41 
Dodatek k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3093/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu mezi 
statutárním městem Pardubice, se sídlem: Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, IČ: 00274046, a obcí 
Němčice, se sídlem: Němčice 96, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 00580589, jímž se prodlužuje splatnost 
části finančního příspěvku obce Němčice na dojíždějící žáky za období školního roku 2019/2020 ve 
výši 86.625,- Kč z původně sjednaného termínu 31.1.2020 na 31.7.2020. Dodatek č. 1 je přílohou 
tohoto usnesení. 

 

42 
Odpisové plány dlouhodobého majetku předaného základním školám v rámci 

rekonstrukce odborných učeben 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3094/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku předaného k hospodaření 
Základní škole Pardubice-Polabiny, Družstevní 305, IČ: 48161292 v rámci rekonstrukce odborných 
učeben. Odpisový plán je přílohou č. 1 a 2 tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3095/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku předaného k hospodaření 
Základní škole Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159, IČ: 48161241 v rámci rekonstrukce odborných 
učeben. Odpisový plán je přílohou č. 1 a 2 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3096/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku předaného k hospodaření 
Základní škole Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951, IČ: 48161136 v rámci rekonstrukce odborných 
učeben. Odpisový plán je přílohou č. 1 a 2 tohoto usnesení. 

 

43 
Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací ve 

školství 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3097/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku předaného k hospodaření Mateřské škole 
Pastelka Pardubice, Rosická 157, IČ: 70944091. Odpisové plány jsou přílohami č. 1-4 tohoto 
usnesení. 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3098/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku předaného k hospodaření Mateřské škole 
Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961, IČ: 60157241. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3099/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku předaného k hospodaření Mateřské škole 
Pardubice, K Polabinám 626, IČ: 60157321. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3100/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice, Staňkova 
128, IČ: 48161306. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3101/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku předaného k hospodaření Mateřské škole 
Pardubice - Dražkovice 146, IČ: 75018462. Odpisové plány jsou přílohami č. 1-4 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3102/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Korálek Pardubice, 
Rumunská 90, IČ: 70941939. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/3103/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Pardubice-
Polabiny, Mladých 158, IČ: 75017903. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/3104/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice-Polabiny, 
Družstevní 305, IČ: 48161292. Odpisové plány jsou přílohami č. 1-3 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/3105/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku předaného k hospodaření Mateřské škole Duha 
Pardubice-Popkovice a Staré Čívice, IČ: 75018306 k hospodaření. Odpisové plány jsou přílohami č. 
1-2 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/3106/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice-Spořilov, 
Kotkova 1287, IČ: 42938554. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 

 

44 
Webová aplikace pro podporu zápisu dětí do základních škol 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3107/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, vše ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 4 
Zadávacího řádu veřejných zakázek (Směrnice č. 13/2018) zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
“Nákup webové aplikace pro podporu zápisu dětí do základních škol od 1.3.2020“ v celkové výši 
117.400,00 Kč bez DPH obchodní společnosti RedWeb s.r.o., se sídlem Brno - Brno střed, Kozí 
684/8, PSČ 602 00, IČ: 27709841. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
doručit objednávku obchodní společnosti RedWeb s.r.o., se sídlem Brno - Brno střed, Kozí 684/8, 
PSČ 602 00, IČ: 27709841, týkající se nákupu webové aplikace pro podporu zápisu dětí do 
základních škol od 1.3.2020 dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
T: 29.2.2020 

45 
Žádost o dotaci z prostředků Pardubického kraje 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3108/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o udělení záštity z rozpočtu Pardubického kraje - programu Příspěvky a záštity 
kanceláře hejtmana v roce 2020 - hejtman Pk Martin Netolický -   na podporu projektu Krajské 
finále sportovních her mateřských škol dle přílohy č. 1 tohoto návrhu usnesení. Pořadatelem akce a 
konečným příjemcem finanční podpory bude Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 
334, Pardubice, IČ 48161233. 
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46 
Odpisový plán dlouhodobého majetku - Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3109/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého majetku pořízeného příspěvkovou organizací Ratolest, dětská péče a 
léčebná rehabilitace, K Blahobytu 727, 530 02 Pardubice, IČ 00190756. Odpisový plán je přílohou 
tohoto usnesení. 

 

47 
Ocenění nejlepších sociálních pracovníků 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3110/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí finančních darů nejlepším sociálním pracovníkům za rok 2019 ve výši 5.000,- Kč/osoba 
(celkem 20.000,-Kč) dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení a finančního daru ve výši 5.000,- v kategorii 
Cena náměstka 
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48 
Dohoda o spolupráci - The British Council 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3111/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dohody o spolupráci mezi statutárním městem Pardubice a The British Council - pobočka 
Česká republika, IČO 75086913, se sídlem Politických vězňů 935/13, 110 00 Praha 1, na provozu 
"Autorizovaného centra British Council" provádějícího administraci zkoušek organizovaných 
společností British Council, na dobu určitou do 31. 12. 2020, ve znění přílohy tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dohodu o spolupráci mezi statutárním městem Pardubice a The British Council - pobočka 
Česká republika, IČO 75086913, se sídlem Politických vězňů 935/13, 110 00 Praha 1, na provoz 
"Autorizovaného centra British Council" provádějícího administraci zkoušek organizovaných 
společností British Council, na dobu určitou do 31.12.2020, ve znění přílohy tohoto usnesení.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
T: 31. 3. 2020 

 

49 
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek 

příspěvkových organizací ve školských zařízeních 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Rozprava: 
Řešena otázka, zda je správně, že se konkursy týkají i ředitelů/ředitelek jmenovaných do funkce za 
jiného ředitele, který je uvolněn pro výkon veřejné funkce, a to s ohledem na to, že jejich mandát je 
omezen právě po dobu výkonu veřejné funkce ředitele, kterého zastupují. → náměstek J. Rychtecký 
je přesvědčen, že v rozporu s platnou legislativou to není, nicméně na základě žádosti V. Štěpánka 
nechá tuto věc ještě prověřit.  
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3112/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Odvolává 
k 31. 7. 2020 Ing. Zoru Hrabaňovou nar. XXXXXXXXXXXX z funkce ředitelky příspěvkové organizace 
Dům dětí a mládeže BETA Pardubice, Štolbova 2665. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3113/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 
konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže BETA Pardubice, 
Štolbova 2665, 530 02 Pardubice zřizovaného statutárním městem Pardubice dle návrhu, který je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Jmenuje 
členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Domu 
dětí a mládeže BETA Pardubice, Štolbova 2665: 
Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MmP – předseda komise, 
Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora MmP, 
Mgr. Silvie Anýžová, zástupce odboru školství KÚ PKr, 
PaedDr. Marta Hunalová, zástupce České školní inspekce, 
Mgr. Simona Hynková, odborník nominovaný Českou školní inspekcí, 
Mgr. Jana Endyšová, odborník nominovaný Českou školní inspekcí, 
Ing. Zora Hrabaňová, pedagog daného DDM 
III. Rada města Pardubic 
Pověřuje 
Ing. Ivu Kamenickou, pracovnici odboru školství, kultury a sportu MmP, funkcí tajemnice konkursní 
komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže 
BETA Pardubice, Štolbova 2665. 
IV. Rada města Pardubic 
Uděluje 
konkursní komisi pravomoc přizvat v případě potřeby ke konkursnímu řízení odborníky s hlasem 
poradním, kteří nejsou členy této komise. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3114/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Přijímá 
rezignaci Mgr. Naděždy Gregorové nar. XXXXXXXXXXXX z funkce ředitelky příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ke dni 31. 7. 2020. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3115/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 
konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Pardubice-Polabiny, 
Lonkova 510, 530 09 Pardubice zřizovanou statutárním městem Pardubice dle návrhu, který je 
přílohou č. 2 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Jmenuje 
členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní 
umělecké školy Pardubice-Polabiny, Lonkova 510: 
Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MmP – předseda komise, 
Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora MmP, 
Mgr. Silvie Anýžová, zástupce odboru školství KÚ PKr, 
Mgr. Ladislava Jindrová, zástupce České školní inspekce, 
Mgr. Simona Hynková, odborník nominovaný Českou školní inspekcí, 
PaedDr. Jiří Tomášek, odborník nominovaný Českou školní inspekcí, 
Mgr. Radka Hronová, pedagog dané ZUŠ 
III. Rada města Pardubic 
Pověřuje 
Mgr. Olgu Havlíkovou, vedoucí oddělení školství MmP, funkcí tajemnice konkursní komise pro 
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Pardubice-
Polabiny, Lonkova 510. 
IV. Rada města Pardubic 
Uděluje 
konkursní komisi pravomoc přizvat v případě potřeby ke konkursnímu řízení odborníky s hlasem 
poradním, kteří nejsou členy této komise. 

 

50 
Ocenění nejlepších pedagogických pracovníků 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 



  87 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3116/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí finančních darů z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit nejlepších 
pedagogickým pracovníkům příspěvkových organizací statutárního města Pardubic za rok 2019 ve 
výši 5.000,-- Kč/osoba dle přílohy tohoto usnesení. 

 

51 
Výroční zpráva komise pro výchovu a vzdělávání za rok 2019 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3117/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
výroční zprávu o činnosti komise pro výchovu a vzdělávání za rok 2019, která je přílohou návrhu 
usnesení č. 1 

 

52 
Sportovní dny v Enteria aréně ve veřejném zájmu v režimu vyrovnávací platby 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3118/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zařazení akce 6. ročník turnaje, s názvem „O pohár města Pardubic 2020" pořádané spolkem HBC 
AUTOSKLO H.A.K., z.s., se sídem Hradecká 575, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČO: 26516471, 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: 002 
Přijaté usnesení č. R/3119/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zařazení akce "Florbalice 2020" pořádané spolkem Olymp východní Čechy z.s., se sídlem 
Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice, IČO: 08027439, 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. 

 

53 
Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích 

 
Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 

- stručně okomentoval předložený materiál 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3120/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic schválit seznam osob k volbě do funkce přísedících Okresního soudu 
v Pardubicích pro funkční období let 2020 - 2024. Návrh seznamu osob je přílohou tohoto usnesení. 
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54 
Zapojení do mezinárodního projektu 

(tento bod byl projednán před bodem č. 1) 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál, požádal členy rady o podporu projektu, město má 
jedinečnou možnost měřit kvalitu ovzduší na místech, kde chce. Žádné závazky z tohoto 
projektu městu neplynou. 

- M. Zitko představil děkana fakulty ekonomicko - správní UP pana Jana Stejskala a jeho kolegu 
Petra Hájka, který projekt členům rady prezentoval. 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3121/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zapojení města Pardubic do mezinárodního projektu Fast Training Algorithms in Deep Neuro-Fuzzy 
Systems for Citizen-centric Air Pollution Prediction (Algoritmy rychlého učení hlubokých neuro-
fuzzy systémů pro predikci znečištění ovzduší zaměřeného na obyvatele). Popis projektu je 
Přílohou č. 1 tohoto usnesení 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
primátorovi města Pardubic podepsat Letter of Intent (dopis o záměru) spolupráce na projektu, 
který je Přílohou č. 2 tohoto usnesení 

 

55 
Zastupování města na jednání majitelů hokejových klubů 

(tento bod byl projednán před bodem č. 22) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Okomentoval předložené návrhy na usnesení a požádal členy rady o opravu data v příloze 

návrhu usnesení č. 2. 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3122/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zastupování statutárního města Pardubice společností HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., 
IČ 60112476, se sídlem Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice, na jednání s Českým svazem ledního 
hokeje na téma „Budoucnost Tipsport extraligy ledního hokeje a profesionálního hokeje“, a to v 
rozsahu plné moci, jež je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
vystavit společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. plnou moc dle podmínek předchozího 
usnesení I. 
Z: Miroslav Čada 
T: 28. 2. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3123/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
žádost adresovanou společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 60112476, se sídlem 
Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice, o svolání jednání valné hromady v jiném termínu.  
Žádost je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odeslat společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. žádost o svolání valné hromady 
společnosti, která je přílohou předchozího odstavce I.  
Z: Miroslav Čada 
T: 26. 2. 2020 

56 
Diskuse 

Vít Ulrych 
- podal informaci o výsledku jednání probíhajících kvůli poskytnutí prostor pro činnost Institutu 

paměti národa, kterému byly nabídnuty prostory, které spravuje RfP a.s. 
- tlumočil členům rady poděkování ředitele pardubické nemocnice T. Gottvalda Odboru dopravy 

Magistrátu města Pardubic za umožnění průjezdu stavební techniky ke stavbě pavilonu 
psychiatrie z ul. Bokova, které zaznělo na jednání Odboru pro zdravotnictví Pardubického kraje 

- vznesl dotaz k revitalizaci letního stadionu, konkrétně k údajně chystanému použití metody 
design and build 
Reagoval M. Charvát – podklady budeme mít k dispozici od odborných útvarů města na konci 
března, o výsledku může informovat. Tato metoda byla vyhodnocena jako správné řešení, jak 
mít větší jistotu především v zachování nabídkové ceny.   
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- dále vznesl dotaz k postoji DPmP a.s. k dopravnímu propojení mezi městy Pardubice a Chrudim 
s tím, že realizátorem by měl být DPmP a.s. 
Reagoval T. Pelikán – 5.3. proběhne jednání se zástupci města Chrudim, do doby sjednání 
schůzky o tomto záměru nebyl nijak informován. Uvedl však, že za současné situace není možné, 
aby DPmP a.s. mohl provozovat dopravu ve městě Chrudim.  

 
Radim Jelínek 

- předložil nový návrh na usnesení týkající se schválení složení návrhové komise a ověřovatelů pro 
nadcházející zasedání ZmP 

 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3124/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu ze ZmP dne 27.02.2020 takto: 
Návrhová komise: 
Jiří Rozinek (ČSSD) 
Ivana Böhmová (Piráti) 
Václav Snopek (KSČM) 
Ověřovatelé: 
Ludmila Ministrová (KPP) 
Jan Procházka (ANO 2011) 
 
Tomáš Pelikán  

- vznesl dotaz, jak bude město dále postupovat k procesu týkajícímu se spalovny nebezpečných 
odpadů 
Reagoval J. Nadrchal – dnes byla učiněna objednávka na odborný posudek jako podklad 
k vyjádření, které město musí do 30 dní v této věci zaslat. 

 
Martin Charvát 

- poděkoval společnosti EBA za předloženou informativní zprávu, předpokládá poměrně brzká 
jednání s Pk ohledně spolufinancování  
reagoval J. Mazuch – pan Čada (MmP) se spojí s panem Umbraunem (Pk), kde se pokusí 
domluvit na některých věcech vyplývajících z předložené informativní zprávy.  

 
Vít Ulrych 

- vznesl dotaz, jak byla využita nabídka připojení se k žádosti o titul evropské město sportu 
(European city of sport). 
Reagoval J. Rychtecký – odbor tuto možnost prověřoval s negativními referencemi na soutěž 

- vznesl dotaz, jakého charakteru jsou připomínky MO IV k projektové dokumentaci k územnímu 
řízení stavby čtvrť Nová Tesla   
Reagoval P. Kvaš – připomínky se týkaly žádosti o vybudování občanské vybavenosti (MŠ) 
v území. V této fázi je ovšem naprosto nereálné do projektové dokumentace požadavky MO IV 
doplnit, investor by musel o této podmínce prodeje vědět od začátku.  
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Petr Kvaš 
- podal aktuální informace ze společnosti Dostihový spolek a.s. (výsledek hospodaření, 

rozhodnutí o pozvání akcionářů do debaty o zvýšení ZK společnosti, ukončení Zimního ledového 
parku)  

 
 

Schůze byla ukončena v 12:20 hodin
 

 

 
……………………………………… 
Martin  C h a r v á t 
primátor města Pardubic 

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
………………………………………                                ……………………………………….. 
Jakub  R y c h t e c k ý                                                                   Tomáš  P e l i k á n 
    
  

 
V Pardubicích dne 27.02.2020                                                 (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 
Celkem: 92 stran originálu 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. 
 


