
         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:02:05                           
                     00. Úvod, schválení programu                     
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Nepřítomen     
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  návrh č. 001    -<ZMATEČNÉ HLASOVÁNÍ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:02:37                           
                     00. Úvod, schválení programu                     
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)



Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:05:10                           
                 01. Revokace usnesení č. Z/1256/2020                 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:08:15                           
02. Podmínky pro poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného, pachtovného a plateb
za umístění reklamních zařízení na pozemcích města
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 a 002 - doporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 5 - NESCHVÁLENO                     
                          7.9.2020 10:08:34                           
02. Podmínky pro poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného, pachtovného a plateb
za umístění reklamních zařízení na pozemcích města
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Proti          
  Kvaš Petr                                  ODS               Proti          
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Proti          
  Mazuch Jan                                 ODS               Proti          
  Martinec Vladimír                          SpP               Proti          
  Ministrová Ludmila                         KpP               Proti          
  Pelikán Tomáš                              SpP               Proti          
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Proti          
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Proti          
  Ulrych Vít                                 KpP               Proti          
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 0 (0%)  Proti: 11 (100%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 003 - 010 - nedoporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:24:31                           
               03. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            



  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 003, 005 - 021 - doporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 7 - NESCHVÁLENO                     
                          7.9.2020 10:24:48                           
               03. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Zdržel se      
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                         KpP               Zdržel se      
  Pelikán Tomáš                              SpP               Zdržel se      
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Zdržel se      
  Ulrych Vít                                 KpP               Proti          
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 3 (27%)  Proti: 1 (9%)  Zdrželo se: 7 (64%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 004
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 8 - NESCHVÁLENO                     
                          7.9.2020 10:25:13                           
               03. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Proti          
  Kvaš Petr                                  ODS               Proti          
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Proti          



  Mazuch Jan                                 ODS               Proti          
  Martinec Vladimír                          SpP               Proti          
  Ministrová Ludmila                         KpP               Proti          
  Pelikán Tomáš                              SpP               Proti          
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Proti          
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Proti          
  Ulrych Vít                                 KpP               Proti          
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 0 (0%)  Proti: 11 (100%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 022 - 031 - nedoporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:25:45                           
                   04. Revokace usnesení - pozemky                    
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 007
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 10 - NESCHVÁLENO                     
                          7.9.2020 10:31:12                           
    05. Předkupní právo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. - pozemky    
______________________________________________________________________



  Charvát Martin                             ANO 2011          Proti          
  Kvaš Petr                                  ODS               Proti          
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Proti          
  Mazuch Jan                                 ODS               Proti          
  Martinec Vladimír                          SpP               Proti          
  Ministrová Ludmila                         KpP               Proti          
  Pelikán Tomáš                              SpP               Proti          
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Proti          
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Proti          
  Ulrych Vít                                 KpP               Proti          
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 0 (0%)  Proti: 11 (100%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 a 002 - nedoporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:31:53                           
06. Rozhodnutí centrálního zadavatele o výběru dodavatele v rámci zavedeného DNS
na centrální dodávky produktů Oracle - OIT
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          



                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:32:27                           
07. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - OIT
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 004
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:32:56                           
08. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - OMI
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)



Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 006
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:33:24                           
09. Prodej zbytkové nebytové jednotky - nábřeží Závodu míru č. 1822/100
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:33:47                           
              10. Revokace usnesení - Česká pošta, s.p.               
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:34:12                           
        11. PAP PARDUBICE o.p.s. – záměr změny nájemní smlouvy        
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:34:33                           
         12. Revokace usnesení – oprava identifikačních údajů         
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            



  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:35:23                           
    13. Dostihový spolek a.s. – žádost o prominutí části nájemného    
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001 doporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 19 - NESCHVÁLENO                     
                          7.9.2020 10:35:42                           
    13. Dostihový spolek a.s. – žádost o prominutí části nájemného    
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Proti          
  Kvaš Petr                                  ODS               Proti          
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Proti          
  Mazuch Jan                                 ODS               Proti          
  Martinec Vladimír                          SpP               Proti          



  Ministrová Ludmila                         KpP               Proti          
  Pelikán Tomáš                              SpP               Proti          
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Proti          
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Proti          
  Ulrych Vít                                 KpP               Proti          
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 1 (9%)  Proti: 10 (91%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:36:17                           
14. Smlouva o výpůjčce – Lentilka – Integrační školka a rehabilitační centrum
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:37:04                           
                        15. Veřejné zakázky KT                        
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            



  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 004
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:37:38                           
   16. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků   
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:38:16                           



17. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – OŠKS – Městské slavnosti 
Pardubice 2020 – podzimní část – zajištění technických služeb
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:38:47                           
18. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
– ORS 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001, 002
______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:39:13                           
                               19. SUMP                               
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:43:55                           
   20. Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o provozování věžové kolárny   
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)



Hlasování o usnesení
  návrh č 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:44:21                           
           21. Udělení záštity Statutárního města Pardubice           
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:44:41                           
               22. Zahraniční služební cesta - Švédsko                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:45:02                           
  23. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP   
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:46:21                           
24. Program XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            



  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:47:58                           
        25. Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení        
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 003, s úpravou 002 a 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:48:25                           
26. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu „Ordinace 
praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            



  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:49:44                           
                27. Úprava kapacit školských zařízení                 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001 - 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:50:19                           
28. Úprava platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 
Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961 



______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:50:46                           
            29. Záležitosti příspěvkových organizací - MŠ             
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         60. řádná schůze Rady města Pardubic dne 07.09.2020          



                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO                      
                          7.9.2020 10:51:17                           
30. Licenční a podlicenční smlouva - projekt Pilotní ověření sociálního bydlení
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Kupní smlouva agendové č. D/00504/20  

na pořizování produktů Oracle (dále jen „Kupní smlouva“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany  
 
Název: Statutární město Pardubice 
se sídlem:  Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
zastoupená/ý:  Ing. Zdeňka Malá, vedoucí odboru IT 
IČO:   00274046 
DIČ:   CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice 
číslo účtu:  326561/0100 
kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Malá, vedoucí odboru IT 
e-mail:   zdenka.mala@mmp.cz 
 
(dále jen „Objednatel“)   
na straně jedné 
 
a 
 
název:    Neit Consulting s.r.o.   
se sídlem:  Washingtonova 1624/5, 110 00 Praha 1 
zastoupená/ý  Ing. Radkem Vojtou, jednatel 
IČO:   27369871 
DIČ:   CZ27369871 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108964 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
č. účtu:   27369879/5500 
kontaktní osoba Ing. Zuzana Blaschková, sales manager 
e-mail:   zuzana.blaschkova@neit.cz 
 
(dále jen „Dodavatel“) 
na straně druhé 
(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“) 
 

uzavřely tuto Kupní smlouvu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Kupní smlouvě obsažených a v úmyslu být 
touto Kupní smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Kupní smlouvy. 

Preambule 
Úvodní ustanovení 

1. Tato Kupní smlouva je smluvními stranami uzavřena na plnění veřejné zakázky, zadávané 
v dynamickém nákupním systému zavedeném pod názvem „Dynamický nákupní systém 
na pořizování produktů Oracle“ (dále jen „DNS“). Systémové číslo této VZ na profilu MV 
CR (https://nen.nipez.cz/profil/MVCR) v Národním elektronickém nástroj (dále jen 
„NEN“) je N006/19/V00022700.   

2. Přistoupením k DNS se Dodavatel zavázal dodávat uvedená plnění též Objednateli 
uvedenému na titulní straně této Kupní smlouvy, a to za podmínek stanovených v této 
Kupní smlouvě. 

3. V DNS jsou uzavírány Kupní smlouvy v souladu s postupem upraveným v zákoně 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy na 
základě písemné výzvy Objednatele k podání nabídky adresované všem Dodavatelům 
učiněné prostřednictvím NEN. 

4. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele na výzvu byla vyhodnocena jako 
nejvýhodnější, uzavírají Smluvní strany tuto Kupní smlouvu. 

I. 
Předmět Kupní smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je dodávka plnění specifikovaného v Příloze 1 této smlouvy. 

II. 
Cena za plnění 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným dále v této Kupní smlouvě, zejména potom v její Příloze č. 1. 

2. Smluvní strany se dohodly, že: 

cena bez DPH za poskytnutí plnění dle této Kupní smlouvy činí 118 706 Kč bez DPH, 
(slovy: sto osmnáct tisíc sedm set šest korun českých), výše DPH činí 24 928 Kč bez 
DPH, (slovy: dvacet čtyři tisíc devět set dvacet osm korun českých) cena s DPH za 
poskytnutí plnění dle této Kupní smlouvy činí 143 634 Kč, (slovy: sto čtyřicet tři tisíc 
šest set třicet čtyři korun českých), 

3. Podrobné vymezení celkové ceny za poskytnutí plnění dle předchozího odstavce tohoto 
článku Kupní smlouvy je uvedeno v Příloze č. 1 této Kupní smlouvy. 

4. Pro přepočet ceny za plnění poskytnuté Dodavateli z USD / EUR na koruny české (Kč), 
bude použit kurz vyhlášený Českou národní bankou k datu uskutečnění zdanitelného 
plnění nebo dílčího plnění příslušné Dílčí VZ. 

5. Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této 
Kupní smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny dále v této Kupní smlouvě a 
v Příloze č. 1 této Kupní smlouvy“. 

https://nen.nipez.cz/profil/MVCR
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III. 
Doba a místo plnění 

 Smluvní strany se dohodly, že podporu, která je předmětem plnění dle této Kupní 
smlouvy bude Dodavatel poskytovat Objednateli v období od 01.12.2020 do 30.11.2021. 

1. Místem dodání plnění Dodavatele dle této Kupní smlouvy je sídlo Objednatele uvedené 
na titulní straně této Kupní smlouvy. 

IV. 
Doba trvání a ukončení Kupní smlouvy 

1. Tato Kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění 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 registru smluv. 

2. Tato Kupní smlouva může být ukončena výhradně následujícími způsoby: 
1. písemnou dohodou Smluvních stran; 
2. odstoupením Objednatele od této Kupní smlouvy dle odst. 3 tohoto článku Kupní 

smlouvy; 

3. odstoupením Dodavatele od této Kupní smlouvy dle odst. 4 tohoto článku Kupní 
smlouvy. 

3. Objednatel může od této Kupní smlouvy okamžitě odstoupit, pokud: 
a) Dodavatel je v prodlení s poskytnutím jakékoliv plnění dle této Kupní smlouvy po 

dobu delší než patnáct (15) dnů; nebo 

b) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této 
Kupní smlouvy, nebo opakovaně, tj. nejméně 3 krát, je v prodlení s odstraněním vad 
plnění dle této Kupní smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že chyby (bugy) 
softwarových produktů společnosti Oracle, dodávaných na základě této Kupní 
smlouvy, budou Dodavatelem odstraňovány v souladu s příslušnými podmínkami 
společnosti Oracle (v rámci Oracle mySupport) a nepovažují se za vady plnění, pro 
které je Objednatel oprávněn od této Kupní smlouvy oprávněn odstoupit dle tohoto 
článku IV.3 písm. b) této Kupní smlouvy; 

c) kvalita či jakost plnění dodaného dle této Kupní smlouvy opakovaně, tj. nejméně 
3 krát, vykáže nižší než smluvenou kvalitu či jakost;  

d) Dodavatel poruší svou povinnost dle této Kupní smlouvy a nezjedná nápravu ani v 
dodatečné lhůtě stanovenou mu Objednatelem, která nesmí být kratší deseti (10) dnů; 

e) Dodavatel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů; 

f) Dodavatel není schopen poskytovat jakékoli plnění dle této Kupní smlouvy, a to ode 
dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen jakékoliv plnění poskytovat; 
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g) Objednatel zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával 
jakékoliv hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního 
úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení této Kupní 
smlouvy, nebo při provádění této Kupní smlouvy, nebo zkresloval skutečnosti za 
účelem ovlivnění zadávacího řízení této Kupní smlouvy, nebo provádění této Kupní 
smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 
výhod volné a otevřené soutěže. 

4. Dodavatel může od této Kupní smlouvy okamžitě odstoupit v případě: 
a) prodlení Objednatele s úhradou ceny plnění dle této Kupní smlouvy nebo její části 

po dobu delší než třicet (30) dnů; 
b) porušení licenčních podmínek ze strany Objednatele, vymezených v příslušných 

licenčních podmínkách společnosti Oracle, kdy Objednatel nezjedná nápravu ani do 
třiceti (30) dnů ode dne obdržení písemného upozornění Dodavatele na takové 
porušení. 

5. Odstoupením od Kupní smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, 
ochrany informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv a povinností, 
z jejichž povahy vyplývá, že trvají i po odstoupení.  

6. Jakýkoliv úkon, vedoucí k ukončení této Kupní smlouvy, musí být učiněn v písemné 
formě a je účinný okamžikem jeho doručení Dodavateli. Zákonné důvody pro ukončení 
této Kupní smlouvy nejsou shora uvedeným dotčeny. 

7. Výpověď a odstoupení od této Kupní smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno 
s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele nebo Centrálního zadavatele. 

 

V. 
Platební podmínky 

1. Platba za poskytnuté plnění bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na 
základě daňového dokladu prokazatelně doručeného Dodavatelem příslušnému 
Objednateli do patnácti (15) kalendářních dnů po řádném předání a převzetí dodávky 
Objednatelem.  

2. Přílohou každého daňového dokladu bude Dodavatelem a Objednatelem podepsaný 
dodací list potvrzující, že plnění bylo dodáno Objednateli v požadovaném množství a 
kvalitě. 

3. Daňové doklady musí obsahovat č. j. Kupní smlouvy, a označení názvu zakázky daného 
kola DNS a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje uvedené v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Cena plnění dodaného poskytovatelem na základě této Kupní smlouvy je splatná do 
třiceti (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu 
vystaveného dodavatelem v souladu s touto Kupní smlouvou Objednateli na adresu 
Objednatele uvedenou v této Kupní smlouvě. 
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5. Cena plnění se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z 
účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. 

6. U daňových dokladů předložených po 7. prosinci daného kalendářního roku je splatnost 
ceny plnění stanovena na šedesát (60) dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti daňového dokladu vrátit 
Dodavateli bez zaplacení daňový doklad, který neobsahuje náležitosti stanovené touto 
Kupní smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložen kopií 
potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než 
dohodnutý v této Kupní smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s 
uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen v případě důvodného vrácení daňového 
dokladu tento doklad opravit nebo vyhotovit nový. Důvodným vrácením daňového 
dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti 
běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu 
Objednateli. 

8. Zálohové platby nejsou poskytovány. 

9. Plnění bude považováno za uskutečněné jeho převzetím Objednatelem a podpisem 
dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího 
listu zůstane Objednateli a druhé vyhotovení bude předáno Dodavateli. 

10. Dodavatel je oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení za nedodržení termínu 
splatnosti daňového dokladu ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. 

11. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu 
poskytnutí plnění, který bude stanoven ve smlouvě, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny 
plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. 

12. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu 
doručení daňového dokladu, a to ve výši 0,05 % z ceny uvedené na daňovém dokladu 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. 

13. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení doby 30 
kalendářních dnů pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % 
z ceny reklamovaného zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 
Minimální výše sankce je 100,- Kč za den. 

14. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla 
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na 
účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není 
dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

15. Součástí Kupní smlouvy jsou aktuální licenční podmínky společnosti Oracle vztahující se 
k poskytovanému plnění. 

VI. 
Ostatní ujednání 

1. Objednatel podpisem této Kupní smlouvy prohlašuje, že má se společností Oracle, 
jakožto poskytovatelem licenčních oprávnění, uzavřen Transactional Oracle Master 
Agreement (dále jen „TOMA“), který je ke dni podpisu této Kupní smlouvy platný a 
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účinný, a který stanoví základní licenční podmínky pro poskytování plnění dle této Kupní 
smlouvy. 

2. Přílohou Kupní smlouvy jsou certifikát/y společnosti Oracle či potvrzení společnosti 
Oracle, ze kterých bude zřejmé, že Dodavatel je držitelem statusu autorizovaného 
partnera společnosti Oracle, a to v rozsahu Oracle Gold Partner nebo vyšším, platným pro 
území České republiky, případně držitelem certifikátu společnosti Oracle tyto certifikáty 
nahrazující. 

3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému 
splnění jejich povinností dle této Kupní smlouvy. 

4. Smluvní strany se zavazují k dodržení následujících termínů: 
a) Objednatel podepíše a zveřejní tuto Kupní smlouvu v Registru smluv do 3 dnů  

od obdržení Výzvy k podpisu Kupní smlouvy, která mu bude doručena datovou 
schránkou, 

b) Dodavatel objedná předmět plnění této Smlouvy u Oracle do 2 dnů od uveřejnění 
této Smlouvy v Registru smluv. 

5. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Kupní smlouvy jako neplatné, nevymahatelné 
nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních 
ustanovení této Kupní smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních 
dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné 
nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným se 
stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít smlouvu 
novou. 

6. Nedílnou součástí této Kupní smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění; 
Příloha č. 2 – Certifikáty Oracle dle čl. VI. 2 této Kupní smlouvy; 

7. Tato Kupní smlouva je uzavírána smluvními stranami elektronicky. 
8. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Kupní smlouvy souhlasí, rozumí jí 

a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Kupní smlouva 
byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

 
Objednatel      Dodavatel 
V [bude doplněno] dne [bude doplněno]  V Praze dne 18. 08. 2020 
 
.......................................    ...................................... 
[bude doplněno]     Ing. Radek Vojta 
[bude doplněno]     jednatel 
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Příloha č. 1 – Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění 
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Příloha č. 2 - Certifikáty Oracle dle čl. VI. 3 této Kupní smlouvy 
 
 
 

 















































1. strana  

Smlouva o poskytnutí služeb 
č. 0013422020 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

I.  
Smluvní strany 

 
 
Služby města Pardubic a.s.   
se sídlem:   Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice   
zastoupená:   Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva  
IČ:   25262572           
DIČ:  CZ25262572  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové odd. B, vl. 1527  
bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s.  
č. účtu:   123553/5500  
(dále jen „Společnost“) 
 
a 
 
statutární město Pardubice  
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice  
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  
č. účtu: 326561/0100   
(dále jen „město Pardubice“ či „město“) 
 
 

II.  
Úvodní ustanovení 

 
Město Pardubice je pořadatelem významné společenské a kulturní akce s názvem Městské slavnosti, 
která je již tradiční součástí kulturního a společenského života v Pardubicích. V rámci projektu 
Městských slavností je nezbytné zajistit řadu opatření a služeb spočívající mj. také v zajištění služeb 
a činností technicko - organizačního rázu. 
 

III.  
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je vymezení rozsahu vzájemných práv a povinností smluvních stran při 

zajištění plnění organizačního rázu Společností pro město v průběhu podzimní části XXVII. ročníku 
Městských slavností Pardubice konané ve dnech 9. – 11. 10. 2020 (dále „slavnosti“).  

 
2. Společnost se zavazuje poskytnout v dohodnutém rozsahu, době a za sjednaných podmínek městu 

Pardubice plnění technicko - organizačního charakteru, blíže specifikované v čl. IV. této smlouvy. 
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Město Pardubice se zavazuje za řádně poskytnuté plnění uhradit Společnosti dohodnutou cenu ve 
výši, způsobem a za podmínek uvedených v čl. V. této smlouvy.  

 
IV.  

Práva a povinnosti Společnosti 
 
1. Společnost se zavazuje poskytnout městu Pardubice následující plnění ve specifikaci a v termínech 

blíže uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy: 
a) přenosné dopravní značení,  
b) odvoz a likvidaci odpadu, umístění kontejnerů,  
c) slavnostní osvětlení,  
d) montáž a demontáž šál,  
e) výlep plakátů,  
f) výlep horizontů,  
g) dodání a umístění ochranných bariér, 
h) úklid kobylinců. 

 
V.  

Cena a platební podmínky  
 
1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena za poskytnutá plnění podle článku IV. odst. 1 písm. a), 

d) a g) této smlouvy činí 119.000,- Kč (slovy Jednostodevatenácttisíc korun českých) bez DPH. 
Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH č. 
235/2004 Sb. v platném znění. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena za poskytnutá plnění podle článku IV. odst. 1 písm. b), 
c), e), f) a h)  této smlouvy činí 125.259,- Kč (slovy Jednostodvacetpěttisícdvěstěpadesátdevět 
korun českých) bez DPH. K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů. 

 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že ceny uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy jsou 

úplné a nejvýše přípustné platné po celou dobu realizace sjednaných plnění. Veškeré možné 
změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před 
jejich realizací potvrzeny formou písemného dodatku obou smluvních stran. Úhradu veškerých 
nákladů za plnění, které by jedna smluvní strana provedla nad rámec sjednaného rozsahu 
vymezeného touto smlouvou či případným dodatkem k této smlouvě, není tato smluvní strana 
povinna druhé smluvní straně poskytnout.  

 
4. Úhrada ceny bude provedena na základě daňové dokladu (faktury) s náležitostmi odpovídajícími 

této smlouvě a právním předpisům. Faktura bude smluvní stranou vystavena a prokazatelně 
druhé smluvní straně doručena do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Lhůta 
splatnosti daňového dokladu bude činit 14 dnů od data jeho prokazatelného doručení druhé 
smluvní straně. 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že jsou oprávněny vzájemně započíst své případné splatné pohledávky 
vůči druhé smluvní straně vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění v rámci slavností (plnění 
poskytované dle této Smlouvy o poskytnutí služeb a dle Smlouvy o reklamě), a to v rozsahu, 
v jakém se tyto pohledávky kryjí. Smluvní strana v takovém případě na daňovém dokladu zřetelně 
vyznačí poznámku „vzájemný zápočet – neproplácet“. V případě, že po provedeném zápočtu 
zanikne pohledávka smluvní strany, která vystavuje daňový doklad, za druhou smluvní stranou, 
pouze zčásti, vyznačí tato smluvní strana na daňovém dokladu poznámku o tom, v jaké výši se 
provádí zápočet a kolik zbývá uhradit. 
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6. Pokud z jakýchkoliv důvodů nebude ze strany Společnosti plnění realizováno vůbec nebo bude 

realizováno pouze zčásti, je Společnost povinna vzniklý rozdíl v ceně obdrženého plnění 
vypořádat, a to nejpozději do 30 dnů od skončení slavností.  

 
7. Společnost prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není 

nespolehlivým plátcem. V opačném případě bude v případě potřeby město Pardubice hradit 
Společnosti za plnění dle odst. 2 tohoto článku smlouvy pouze částku ve výši základu daně a DPH 
bude odvedeno místně příslušnému správci daně Společnosti. 

 
VI.  

Ostatní ujednání  
 

1. V případě závažného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy a v případě, že se slavnosti 
z jakéhokoliv důvodu neuskuteční, je každá ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit, 
a to i zčásti (ohledně dosud neuskutečněného plnění).  

 
2. Za závažné porušení povinností se považuje zejména prodlení smluvní strany s plněním svých 

povinností podle této smlouvy po dobu delší než 2 kalendářní dny.  
 
3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemnou formou, musí být prokazatelně doručeno 

druhé smluvní straně a stává se účinným v okamžiku doručení druhé smluvní straně.   
 
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody.  

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. 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, v platném znění.  
 

2. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy město Pardubice bezodkladně informuje Společnost, 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 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 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. 
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6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 
občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze 
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu 
jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu 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. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména občanským 
zákoníkem. 

 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom. 
 
9. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

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

 
Příloha: 
1. Specifikace plnění Společnosti vč. časového harmonogramu (Požadavky Městské slavnosti)  
V Pardubicích dne    
 
Za Společnost       Za město Pardubice 
 
 
 
 
.……………………………………...................                                      .……………………………………................... 
         Ing. Aleš Kopecký                         Ing. Martin Charvát 
místopředseda představenstva                              primátor                  
                                                                                                                    statutárního města Pardubice 
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Příloha – Specifikace plnění 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PŘEDBĚŽNÉ POŽADAVKY MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PARDUBICE 9. - 11.10.2020
datum hodina činnost

21.9.2020 vyvěšení šál po městě

7.9. - 11.10.2020 výlep plakatů 51xA1

21.9. - 11.10.2020 horizonty plakáty 50xA1                                     

3 - 7 dní před akcí Dopravní značení - oznámení všech uzavírek (viz. níže)

Čt 8.10.2020 7:00 odstranění květináčů na Pernštýnském náměstí (stavba pódia, domků apod.). Vrácení dne 11.10.2020

1.10.2020 6:00
umístění DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ K UZAVÍRCE Pernštýnské náměstí, Pernštýnská ulice a přilehlých ulic (stavba pódia, domků apod.) 

So 10.10.2020 6:00 - 22:00

umístění DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ K UZAVÍRCE ul. U Stadionu (areál bývalých jatek) …. Doprovodný program + historická vozidla 
"Oldtimer Corso Pardubice"

So 10.10.2020 9:30 - 11:00

umístění DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ K UZAVÍRCE pro Běh Univerzity Pardubice (dříve "Běh naděje") + 4 ks plotů Sukova tř. + 4 ks plotů 
parkoviště "U Arnošta"

So 10.10.2020 18:30 - 20:00 umístění DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ K UZAVÍRCE / OMEZENÍ PROVOZU A NÁVĚSTÍ ohňostroj u Wonkova mostu
Pá 9.10.2020 7:00 50 ks plastové / kovové zábrany -  Pernštýnské náměstí, tř. Míru, Příhrádek, býv.jatka
Pá 9.10.2020 14:00-19:00 úklid kobylinců - Spanilá jízda kočárů … přesná trasa i časy budou upřesněny

So 10.10.2020 8:00 -20:00
úklid kobylinců - doprovodný program v areálu bývalých jatek, tř. Míru, Pernšt.náměstí a na Příhrádku…. přesné trasy budou 
upřesněny

Pá 9.10. - So 10.10.2020 19:00 - 23:00 slavnostní osvětlení - Radnice, Zelená brána, Zámek

Čt 8.10.2020
v odpoledních 

hodinách (bude 
upřesněno)

návoz odpadových nádob / košů na Pernštýnské náměstí:
-          3x VOK ( domeček ) PAPÍR + PLASTY + SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD   do ulice Klášterní – obsah 11m3
-          6x 240 l PAPÍR
-          6x 240 l PLASTY
-          1x 1100 l SKLO
-          10x stojan  na směsný komunální odpad + 100 pytlů

So 10.10.2020 7:00 - 8:00

návoz odpadových nádob / košů do areálu bývalých jatek ul. U Stadionu (doprovodný program PMS)
-          3x VOK ( domeček ) PAPÍR + PLASTY + SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD   
-          2x 240 l PAPÍR
-          2x 240 l PLASTY
-          1x 240 l SKLO
-          6x stojan  na směsný komunální odpad + 60 pytlů

So 10.10.2020 7:00 - 8:00 Pernštýnské nám. - strojové čištění, odvoz odpadu
So 10.10.2020 19:00 - 20:00 areál bývalých jatek ulice U Stadionu - strojové čištění, odvoz odpadu, odvoz odpadových nádob
Ne 11.10.2020 11:00 - 12:00 Pernštýnské nám. - strojové čištění, odvoz odpadu a odpadových nádob
Ne 11.10.2020 po 12:00 Pernštýnské nám. - navrácení květináčů
Ne 11.10.2020 8:00 - 9:00 odvoz zábran z Pernštýnského náměstí a tř. Míru
Ne 11.10.2020  12:00 Pernštýnské náměstí - odvoz dopravního značení

Ne 11.10. - Po 12.10.2020 7:00 demontáž šál
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Průběžný reportParduPlán 

Následující report o proběhlých činnostech, stavu rozpracovanosti projektu a nadcházejících činnostech je 
prezentován ve formě strukturovaného seznamu. K vybraným bodům nedávných a následných činností 
k 08/2020 je připojen podrobnější komentář.  

PROBĚHLÉ PRÁCE NA STRANĚ ZPRACOVATELE 2019, 2020 
PŘÍPRAVNÁ FÁZE 08/2019-12/2019 

• Sestavení tvůrčího týmu projektu, pracovní a řídící skupiny 
• Časový harmonogram 
• Komunikační strategie – dokumentace 
• Jednotný vizuální styl, loga, šablony 

o webové stránky projektu 
• Komunikace 

o vstupní jednání 
o pravidelná jednání tvůrčího týmu 
o komunikace na komunikačních kanálech 

ANALYTICKÁ FÁZE 01/2020-08/2020 
• Analytická část – tvorba dokumentace 
• Sběr analytických podkladů a dat 

Sběr dat probíhá prakticky nepřetržitě a slouží jak pro tvorbu dopravního modelu, tak pro analýzu 
dopravního systému. Data postupně poskytují veřejné zdroje, město Pardubice a další partneři projektu. 

• Analýza strategických a výchozích dokumentů 

Strategické podklady města byly podrobeny analýze zejména ve smyslu jejich použitelnosti pro 
ParduPlán. Následovat bude její rozšíření o analýzu záměrů a dalších podkladů nestrategického 
charakteru. 

• Dopravní model 
o model nabídky 
o příprava modelu poptávky 

Dopravní model je jednou z důležitých a časově nejnáročnějších částí celého projektu. Jeho 
tvorba prakticky probíhá od počátku roku 2020. Zpracována je modelová síť IAD, VHD, následovat 
bude cyklistická a pěší doprava. Výstupy z dopravního modelu budou sloužit jak pro analytickou 
část projektu – zejm. analýzu stávajícího dopravního systému a hodnocení rizik, tak i pro 
návrhovou část projektu – analýza vývojových scénářů dopravy. 

• Komunikace a participace 
o tisková konference 

V rámci komunikační strategie byla uspořádána první tisková konference s médii, díky které se 
dostal ParduPlán mezi širokou veřejnost hlavními komunikačními kanály, které nejsou přímým 
mediálním partnerem projektu. 

o pravidelná jednání tvůrčího týmu 

Komunikace v rámci tvůrčího týmu probíhá oficiálně na měsíční bázi. „Neoficiální“ komunikace, 
zejména s projektovým manažerem a pracovní skupinou, probíhá takřka nepřetržitě. 
Komunikovány a připomínkovány jsou všechny dílčí výstupy projektu. 

o komunikace na komunikačních kanálech 

Hlavním komunikačním kanálem projektu je jeho webová stránka, díky které sestavený 
komunikační tým projektu distribuuje všechny důležité podklady a informace o průběhu 
zpracování projektu. Komunikace s veřejností probíhá také prostřednictvím oficiálních 
mediálních partnerů – Radniční zpravodaj a sociální sítě (oficiální stránka města na Facebooku). 

o odborný workshop 
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Workshopu se zúčastnilo celkem 42 odborníků na dopravu a další odvětví s cílem identifikovat 
problémy a potenciály města Pardubic týkajících se dopravy. Výsledkem workshopu je obsáhlý 
soubor potenciálů problémů, jejich hodnocení a podrobná analýza. Výsledky workshopu budou 
zahrnuty do Analytické části, kdy budou jednotlivá témata podrobněji zkoumána a zpracována v 
rámci příslušných kapitol. 

o problémové mapy 

Do problémových map, jejichž účelem je zapojení široké veřejnosti formou interaktivní 
elektronické mapy, bylo dosud zapojeno přes 600 respondentů s 2500 příspěvky. Přispěvatelé 
vytváří subjektivní problémové mapy dopravy ke 4 základním dopravním módům a připojují své 
komentáře. Zapojení do Problémových map bylo dále podpořeno soutěží o ceny. 

o dotazníkový průzkum 

Účelem dotazníkového průzkumu je získat cenná analytická data významných lokálních zdrojů a 
cílů dopravy ve smyslu dat o nákladní dopravě a typickém dopravním chování jejich zaměstnanců. 
Sekundárním cílem je rozšíření odborné veřejnosti, která se podílí na tvorbě ParduPlánu, v rámci 
dalších fází projektu. Osloveno bylo přes 45 subjektů, od významných zaměstnavatelů, přes 
obchodní centra, po univerzitu a magistrát. 

o tvorba grafických materiálů 

Nedílnou součástí komunikační strategie jsou grafické materiály, které usnadňují zapojení široké 
veřejnosti v rámci všech komunikačních kanálů. Tvořeny a distribuovány jsou průběžně dle 
potřebnosti. 

• Dopravní průzkumy – příprava 

Smyslem přípravy bylo podrobná diskuze a definování parametrů průzkumů nezbytných pro analýzu 
pardubického dopravního systému. Dohodnuto bylo zpracování rozsáhlých dopravních průzkumů, 
přesněji směrového a profilového dopravního průzkumu, průzkumu statické dopravy a průzkumu 
městské hromadné dopravy. 

PŘEDBĚŽNĚ PLÁNOVANÉ PRÁCE NA STRANĚ ZPRACOVATELE 2020, 2021 
ANALYTICKÁ FÁZE 09/2020-03/2021 

• Analýza strategických dokumentů – aktualizace 

Jedná se o podrobnější rozšíření analýzy o záměry a dalších podklady nestrategického charakteru. 

• Analytická část – tvorba dokumentace 
• Sběr analytických podkladů a dat 
• Dopravní průzkumy – realizace 

Realizace průzkumů proběhne v měsících září až říjen – využito bude rovněž dopravních systémů města 
schopných generovat dopravní informace (kamerový systém apod.), nápomocna při průzkumech bude 
rovněž Univerzita Pardubice. Definovány byly stanoviště na hranicích města se zápisem RZ, průzkum na 
vybraných křižovatkách se směrováním a členěním vozidel. Definován byl také rozsah průzkumu statické 
dopravy centru města zápisem části RZ a oblasti průzkumu pro analýzu odstavování vozidel ve 
vícepodlažní bytové zástavbě. Dohodnuta byla rovněž analýza odbavovacího systému MHD a ověřovací 
průzkum na vybraných zastávkách. Na základě průzkumu budou zpracovány další části Analytické části. 

• Analýza a prognóza demografie 
• Analýza stavu jednotlivých dopravních systémů 
• Dopravní model 

o model nabídky 
o model poptávky 
o kalibrace 

• Vyhodnocení vlivu na životní prostředí 
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• Komunikace a participace 
o tisková konference 
o pravidelná jednání tvůrčího týmu 
o komunikace na komunikačních kanálech 
o odborný workshop 
o tvorba grafických materiálů 
o veřejné projednání 

 

Za komunikační tým ParduPlánu 
Ing. Pavel Roháč ml. 
UDIMO s.r.o.  

 



Příloha usnesení č. 1 

Statutární město Pardubice, IČO 00274046, sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
 
na straně příkazce 
 
a 
 
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241,  
zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 
 
na straně příkazníka 
 
uzavírají tento  

Dodatek č. 2 

k příkazní smlouvě o provozování věžové kolárny 

 

I. 

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 1. 10. 2017 příkazní smlouvu o provozování věžové kolárny (dále jen 
příkazní smlouva). 

II. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že jelikož ke dni 1.10.2020 dochází ke změně výše poplatku za 
úschovu jízdního kola uvedené v příloze č. 1 ve znění Dodatku č. 1  k příkazní smlouvě o provozování 
věžové kolárny, přičemž je příkazník povinen zajistit provozování věžové kolárny v souladu s provozním 
řádem – návodem k obsluze kolárny pro uložitele, který je přílohou příkazní smlouvy, nahrazuje se tak 
původní příloha č. 1 ve znění Dodatku č. 1 nazvaná jako „Provozní  řád – návod k obsluze pro uložitele, 
Bezpečnostní pokyny a Důležitá upozornění“  novou přílohou č. 1 nazvanou jako „Provozní  řád – návod 
k obsluze pro uložitele, Bezpečnostní pokyny a Důležitá upozornění“, která je uvedena v příloze tohoto 
dodatku č. 2, a je jeho nedílnou součástí. 

III. 

Ostatní ujednání příkazní smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále 
platná a účinná. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv provede Dopravní podnik 
města Pardubic a.s..  

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem jeho zveřejnění 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. 

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 zveřejněn ani do tří měsíců  od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 



Příloha usnesení č. 1 

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 příkazní smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem 
souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 
 
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.  
 

Příloha č. 1: Provozní  řád – návod k obsluze pro uložitele, Bezpečnostní pokyny a Důležitá upozornění 

 

V Pardubicích dne………………………..   V Pardubicích dne……………………….. 

 

 

 

……………………………………………………………   ………………………………………………………………… 
Statutární město Pardubice    Dopravní podnik města Pardubic a.s.  
Ing. Martin Charvát, primátor  Ing. Tomáš Pelikán, místopředseda 

představenstva 
  
 



Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Přiřazeno Org. 
Jedn.

Název Odsta
vec

Stav Původní KT Text úkolu Komentář Zodpovědná 
osoba

Nový KT Komentář J. Kutílka

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení 

RM/2242/2016 

(18016)

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.06.2020 uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. 

Z: Dagmar Balousová T: 31.1.2017

3. 8. 2020 13:51 Holečková Gabriela:
 Dle sdělení investora stavba ještě není 

zcela dokončena. Z tohoto důvodu 

žádáme o prodloužení termínu plnění.

 

Macela 

Miroslav

30.06.2021

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/4399/2016

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.06.2020 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu 

o zřízení bezúplatného věcného břemene na 

část p.p.č. 119/2 k.ú. Lány na Důlku s Ilonou 

Suchomelovou, nar. 26.9.1961, trvale bytem 

Pernštýnské náměstí 1, Pardubice.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 31.12.2017

3. 8. 2020 13:54 Holečková Gabriela:
 Toto usensení bylo revokováno 

usnesením č. R/2106/2019. Smlouva o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě byla 

zaslána na ÚMO VI k zajištění podpisu 

povinného. Poté bude podepsána ze 

strany města Pardubic a věcné právo 

vloženo do katastru nemovitostí. Z 

tohoto důvodu žádáme o prodloužení 

termínu plnění.

Macela 

Miroslav

30.06.2021

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/4400/2016

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.03.2020 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu 

o zřízení věcného břemene na část p.p.č. 

1074/90, části p.p.č. 1080/1 k.ú. Lány na 

Důlku s Pardubickým krajem, IČ 70892822.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 31.12.2017

1. 6. 2020 8:15 Holečková Gabriela:
Návrh smlouvy byl zaslán Správě a 

údržbě silnic. Nyní čekáme na krekci 

smlouvy a jejich vyjádření. Z tohoto 

důvodu žádáme o prodloužení termínu 

plnění.

Macela 

Miroslav

31.01.2021
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/7389/2018

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.03.2020 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a následně smlouvu o zřízení 

věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 2316/42, p.p.č. 

2316/1, p.p.č. 2318/17 a p.p.č. 2335/39, vše v 

k.ú. Pardubice, se společností ČEZ Distribuce, 

a. s., IČO 24729035.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 28. 2. 2019

1. 6. 2020 8:16 Holečková Gabriela:
 Dle sdělení ivestora nyní probíhá tvorba 

PD. Předpoklad vlastní realizace stavby 

je v r. 2021. Z tohoto důvodu žádáme o 

prodloužení termínu plnění.

Macela 

Miroslav

31.03.2021

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/8013/2018

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.05.2020 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a následně smlouvu o zřízení 

věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 2500/4, p.p.č. 

2499/135, vše v k.ú. Pardubice, se 

společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 

24729035.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 31. 5. 2019

1. 6. 2020 8:24 Holečková Gabriela:
 Stavba je ště nezapočala. V současné 

době bude zahájeno výběrové řízení na 

zhotovitele stavby, a po vydání 

stavebního povolení bude stavba 

realizována. Z tohoto důvodu žádáme o 

prodloužení termínu plnění.

Macela 

Miroslav

31.05.2021

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/8022/2018

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.05.2020 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu 

o smlouvě budoucí o věcného břemene a 

následně smlouvu o zřízení věcného 

břemene na částech pozemků označených 

jako p. p. č. 372/8, p. p. č. 380/1, p. p. č. 

5091, p. p. č. 359/1, p. p. č. 2672/2, p. p. č. 

2672/4, p. p. č. 2672/7, p. p. č. 2672/10, p. p. 

č. 2788/1, p. p. č. 383/1, p. p. č. 2672/9 a st. 

p. č. 11371, vše v k. ú. Pardubice se 

společností Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., IČO 04084063.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 31. 5. 2019

1. 6. 2020 8:31 Holečková Gabriela:
 Smlouva dosud nebyla uzavřena. Nyní 

bude probíhat výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. Jedná se o investiční 

akci města Pce - Revitalizace Letního 

stadionu a v souvislostí s touto akcí 

přeložka optických kabelů CETIN. Z 

tohoto důvodu žádáme o prodloužení 

termínu úplnění.

Macela 

Miroslav

31.05.2021
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/8175/2018

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.06.2020 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 

pozemku označeném jako p.p.č. 199/3 v k.ú. 

Semtín v rozsahu geometrického plánu č. 862-

15/2018, s Českou republikou s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, IČO 65993390.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 30. 6. 2019

3. 8. 2020 13:59 Holečková Gabriela:
 ZaLm nebylo dosaženo dohody na 

změnách ve smlouvě. Z tohoto důvodu 

žádáme o prodloužení termínu plnění.

Macela 

Miroslav

30.06.2021

Hlaváčková 

Radka

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/8493/2018

4 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.07.2020 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít dodatek 

ke smlouvě o výpůjčce na vyjmutí 

spoluvlastnických podílů ve výši id. 33/50 

vzhledem k celku částí pozemku označeného 

jako p.p.č. 121/15 o výměře cca 8.091,95 m2, 

p.p.č. 121/15 o výměře cca 7.848,62 m2 a dle 

geometrického plánu č. 1932,483-1302/2017 

nově vzniklých pozemků označených jako st. 

p. č. 1053 o výměře 30 m2 a st.p.č. 1054 o 

výměře 44 m2 (vznik z pozemku označeného 

jako p.p.č. 121/15), vše v k. ú. Popkovice, se 

společností EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., 

IČO 48154938.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 31. 7. 2019

3. 8. 2020 8:36 Hlaváčková Radka:
  Společností EAST BOHEMIAN AIRPORT 

a.s. žádá o snížení výměry u 

p.p.č. 121/15 . Dne 25.6.2019 byla tato 

změna doporučena KPR. Z tohoto 

důvodu žádám o prodloužení termínu. 

Macela 

Miroslav

04.08.2021

Míča Miroslav OZP Úkol na základě 

usnesení - 

R/1436/2019

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.07.2020 Rada města Pardubic Pověřuje náměstkyni 

Helenu Dvořáčkovou jednáním se zástupci 

státních organizací o předání investorství 

mokrého poldru některé státní organizaci.

Z: Ing. Helena Dvořáčková

24. 7. 2020 7:41 Míča Miroslav:
 Projekční kancelář schválená radou 

města Pardubi odmítla podepsat 

smlouvu ma zpracování PD k územnímu 

řízení. Zpracování PD byla podmínka k 

jednání se státními organizacemi, 

abychom jim měli co nabídnout. Proto 

se zatím žádné jednání neuskutečnilo.

Nadrchal Jan 31.12.2020
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Pilná Vladimíra OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/1388/2019

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.06.2020 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít nájemní 

smlouvu na nájem části pozemku 

označeného jako p.p.č. 864/1 o výměře 486 

m2 v k.ú. Pardubice s Karlem Sodomkou, nar. 

6. 4. 1989, trvale bytem Sakařova 1331, 

Pardubice, Karlem Sodomkou, nar. 7. 6. 

1965, Šárkou Sodomkovou, nar. 23. 4. 1968, 

všichni trvale bytem Sakařova 1331, 

Pardubice, Stanislavem Hladěnou, nar. 17. 9. 

1955, trvale bytem Staré Hradiště č.p. 186.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 30. 6. 2020

22. 6. 2020 11:00 Pilná Vladimíra:
 Žadatel podá novou žádost o nájem 

menší výměry pozemku, poté bude 

navrženo zrušení tohoto usnesení. Z 

tohoto důvodu žádáme o změnu 

termínu.

 

Macela 

Miroslav

31.03.2021

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/1395/2019

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.06.2020 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemeen a následně smlouvu o zřízení 

věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 864/70, p.p.č. 877/6, 

p.p.č. 864/1, p.p.č. 857/18, p.p.č. 2730/7, 

p.p.č. 857/20, p.p.č. 857/19, p.p.č. 857/2, 

p.p.č. 863/2, p.p.č. 863/1, vše v k.ú. 

Pardubice, se společností EDERA Group a.s., 

IČO 27461254.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 30. 6. 2020

3. 8. 2020 14:06 Holečková Gabriela:
 Dle sdělení investora akce ještě není 

dokončena. Z tohoto důvodu žádáme o 

prodloužení termínu plnění.

Macela 

Miroslav

30.06.2021

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/1397/2019

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.06.2020 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 

částech pozemků označených jako p.p.č. 

418/4, p.p.č. 418/5, p.p.č. 418/8 (v rozsahu 

stanoveném geometrickým plánem č. 668-

24/2019), vše v k. ú. Černá za Bory s 

Pardubickým krajem, IČO 70892822.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 30. 6. 2020

3. 8. 2020 14:18 Holečková Gabriela:
 Smlouvu se nepodařilo řádně vložit do 

katastru, nyní bude probíhat další 

debata se zástupci SUS o změně 

ujednání ve smlouvě. Z tohoto důvodu 

žádáme o prodloužení termínu plnění.

Macela 

Miroslav

30.06.2021
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Javůrková Alena OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/1414/2019

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.06.2020 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu 

na umístění 1 ks reklamního zařízení o 

rozměru 5,1 m x 2,4 m do stávajícího rámu 

na stěně objektu čp. 2550 na pozemku 

označeném jako st.p.č. 5419 k.ú. Pardubice 

se společností SKP-CENTRUM, o.p.s., IČO 

27534804.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 30. 6. 2020

29. 6. 2020 8:05 Javůrková Alena:
 Podmínkou uzavření smlouvy je, že 

žadatel před uzavřením smlouvy o 

umístění reklamního zařízení doloží 

schválení vizualizace reklamy OHA 

MmP, způsob uchycení z hlediska 

statického zatížení, typu reklamní 

výplně rámu. Žadatel tuto podmínku 

zatím nesplnil a smlouva nebyla 

uzavřena. Z tohoto důvodu bude 

žadateli zaslána písemná výzva k 

doložení požadovaných dokladů 

potřebných ke smlouvě.

Macela 

Miroslav

31.12.2020

Priknerová Hana OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/1415/2019

4 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.06.2020 Rada města Pardubic Ukládá vydání souhlasu 

vlastníka pozemku označeného jako p.p.č 

2713/4 o výměře 220 m2 a části pozemku 

označeného jako p.p.č. 1140/9 o výměře cca 

10 m2, vše v k.ú. Pardubice Vojtěchu 

Pastorčákovi, nar. 20. 10. 1962, trvale bytem 

Dukelská 1818, Vsetín.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 30. 6. 2020

22. 6. 2020 12:35 Priknerová Hana:
 Souhlas vlastníka pozemku nebude 

požadován - stavební objekt je již 

umístěn mimo pozemky ve vlasnictví 

města. Bod II. tohoto usnesení bude 

navržen ke zrušení.

Macela 

Miroslav

30.06.2021
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Priknerová Hana OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/1714/2019

5 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.07.2020 Rada města Pardubic Ukládá vydat souhlas 

statutárního města Pardubice jako vlastníka 

spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 

vzhledem k celku části pozemku označeného 

jako p.p.č. 121/15 o výměře cca 4.743 m2 v 

k.ú. Popkovice společnosti EAST BOHEMIAN 

AIRPORT a.s., IČO 48154938.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 31. 7. 2020

21. 7. 2020 6:24 Priknerová Hana:
Dle odstavce II. předmětného usnesení, 

má být souhlas vydán za podmínky 

udělení souhlasu vlastníka 

spoluvlastnického podílu ve výši id. 

17/50 Pardubického kraje, a to až po 

schválení bezúplatného převodu 

spoluvlastnických podílů předmětné 

části pozemku zastupitelstvy města a 

kraje.  Ke splnění těchto podmínek 

zatím nedošlo. Dle info Pk probíhají 

jednání ORS MmP a odboru dopravy a 

silničního hospodářství Pk o 

předložení návrhu na zvýšení 

základního kapitálu spol. EBA a.s. 

vnesením nepeněžitého vkladu, a to 

p.p.č. 121/15 k.ú. Popkovice. Stavbou 

dotčená parcela by tak byla již 

vlastnictvím stavebníka.

Macela 

Miroslav

31.07.2021

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/1835/2019

3 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.07.2020 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu 

o zřízení věcného břemene na části p.p.č. 

2629/15 v k.ú. Pardubice se společností Telco 

Pro Services, a.s., IČO 29148278, v rámci 

stavby „Přeložky inženýrských sítí z p.p.č. 

1759/7 k.ú. Pardubice“.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 31. 7. 2020

3. 8. 2020 14:20 Holečková Gabriela:
 Smlouva byla podepsána všemi 

stranami a zaslání investorovi ke vkladu 

do katastru nemovitostí. Do současné 

doby však investor tuto svoji povinnost 

plynoucí ze smlouvy nesplnil. Bude 

urgence. Z tohoto důvodu žádáme o 

prodloužení termínu plnění.

Macela 

Miroslav

30.06.2021
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/1836/2019

3 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.07.2020 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu 

o zřízení věcného břemene na částech 

pozemků označených jako p.p.č. 2462/2, 

p.p.č. 2479/4 a p.p.č. 2543/2, vše v k.ú. 

Pardubice s ČR s právem hospodařit s 

majetkem státu pro Povodí Labe, státní 

podnik, IČO: 70 89 00 05, v rámci investiční 

akce „Rekonstrukce Vinice – stará vojenská 

plovárna“.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 31. 7. 2020

3. 8. 2020 14:21 Holečková Gabriela:
 ZaLm nebyla nalezena dohoda o změně 

ve smlouvě, kterou potřebujeme 

provést. Z tohoto důvodu žádáme o 

prodloužení termínu plnění.

Macela 

Miroslav

30.06.2021

Kudrnová 

Romana

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/2856/2020

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.06.2020 Rada města Pardubic Ukládá odboru majetku 

a investic uzavřít nájemní smlouvu podle 

bodu I.

Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI

T: 31.03.2020

1. 7. 2020 7:09 Kudrnová Romana:
 Probíhají jednání s budoucím nájemcem 

o možnosti revokovat přijaté usnesení, 

žádáme ještě prodloužit termín plnění.

Srbová Ivana 30.09.2020

Míča Miroslav OZP Úkol na základě 

usnesení - 

R/2988/2020

1 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.06.2020 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

8. 7. 2020 13:25 Míča Miroslav:
 Kompletní koncepční materiál nebyl z 

důvodu finančních úspor zadán. Byly 

zpracovany nebo se zpracovávají dílčí 

materiály ( dokončena Tepelná mapa 

města Pardubice a Studie územní 

zeleně, rozpracována Studie sídelní 

zeleně),  které obsahují řadu opatření 

na adaptaci na klimatické změny. 

Nadrchal Jan 30.06.2021 Doporučuji schválit 

vyčleňovací usnesení pro 

návrh rozpočtu 2021, aby 

mohlo být v příštím roce 

splněno. Zároveň bude 

pravděpodobně možné na 

pořizování čerpat dotace 

od SFŽP

Valášková 

Kristina

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/3594/2020

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.07.2020 Rada města Pardubic Ukládá Odboru 

majetku a investic uzavřít smlouvu o 

výpůjčce dle bodu I. tohoto usnesení.

Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI

T.: 31. 7. 2020

31. 7. 2020 7:06 Valášková Kristina:
 Žadatelé jsou mimo ČR a dosud se 

nedostavili na podpis smlouvy o 

výpůjčce. 

Srbová Ivana 30.09.2020
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Kvaš Petr KP Úkol na základě 

usnesení - 

R/4067/2020

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.07.2020 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít 

„Memorandum o porozumění při zavádění a 

provozování elektrických koloběžek na území 

města Pardubice“ mezi statutárním městem 

Pardubice a společností Bolt Services CZ 

s.r.o.

Z: M. Charvát, primátor města

T: 30.07.2020

24.08. 2020 10:32 Tatarová Hana:
 Z důvodu maximální přípravy s 

vytipováním vhodného umístění 

virtuálních stanovišť elektrických 

koloběžek v Pardubicích byli požádáni 

zástupci městských obvodu o vyjádření 

a spolupráci s vyhledáním 

nejvhodnějších lokalit, proto žádáme o 

prodloužení termínu do 30.9.2020

30.09.2020
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 Příloha usnesení č. 1 

Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 

 

 

 

 

 

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině 
 

 

Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, usnesením č. Z/xxxx/2020 

ze dne 9.9.2020 schvaluje tento 

 
 

dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace  

 
Mateřská škola Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku 

 

schválené dne 27.10.2009 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 

(dále také jen „Zřizovací listina“): 

 

 

Čl. I 
 

1.  Článek II Zřizovací listiny (Základní údaje o organizaci) zní nově takto: 

„Název organizace:  Mateřská škola Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku  
Zřízená ke dni:  1. 1. 2003 na dobu neurčitou 

Sídlo:  Miloslava Špinky 1350, 530 06 Pardubice  

Pracoviště organizace:  1. Mateřská škola a školní jídelna, 

       Miloslava Špinky 1350, 530 06 Pardubice 

  2. Mateřská škola a školní jídelna - výdejna 

        Lány na Důlku 35, 530 02 Pardubice 

3. Mateřská škola a školní jídelna, 

        K Dubině 693, 530 06 Pardubice 

  4. Mateřská škola a školní jídelna 

        Lány na Důlku 35, 530 02 Pardubice 

   

Identifikační číslo (IČO):  75018225 

Právní forma:    příspěvková organizace“. 
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2. V článku III Zřizovací listiny (Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti) se tečka za textem „školní 

jídelny“ mění v čárku a pod tento text se doplňuje text „školní jídelny-výdejny.“. 

 

3. V článku IV Zřizovací listiny (Statutární orgán a způsob, jakým vystupuje jménem organizace) se v odst. 

4 na konci vkládá text „a jeho určenými interními předpisy, s nimiž je ředitel povinen se seznámit“. 

 

4. Článek V Zřizovací listiny (Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku) 

odst. 1 zní nově takto: 

„1. Organizaci se svěřuje k hospodaření movitý majetek (dále jen „svěřený majetek“)  

ve vlastnictví zřizovatele (viz níže DNM, DHM). Inventurní soupis majetku je uložen v sídle 

organizace. 

 

Účetní hodnota svěřeného majetku činí ke dni 30. 6. 2020: 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek:                     97.495,89 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek:                    2.618.315,69 Kč  

Celkem                                                            2.715.811,58 Kč.“ 

 

5. Článek V Zřizovací listiny (Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku) 

odst. 6 zní nově takto: 

      „6.   Organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: 

6.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 

6.2 O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu  

s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo 

zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Dále je povinna jej svým nákladem udržovat v 

provozuschopném stavu a za tímto účelem provádět jeho veškerou údržbu a opravy, revize a 

technické prohlídky. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či 

vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna 

provést okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí věcně příslušnému 

odboru zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku. 

6.3 Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému 

souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.4 Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému 

souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.5 Při pořizování movitého majetku: 

 s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

na dodávky, popř. služby dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady postupu 

zadavatele uvedené v § 6 v návaznosti na ustanovení § 31 výše uvedeného zákona. 

Konečný výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 500 tis. Kč 

bez DPH musí být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele; 

 s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání podlimitní veřejné zakázky dle § 26 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je organizace povinna 
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zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným zákonem. Členem 

hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele; 

 s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání nadlimitní veřejné zakázky dle § 25 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je organizace povinna 

zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným zákonem, a to pouze 

v součinnosti a s předchozím písemným souhlasem věcně příslušného odboru zřizovatele;  

6.6 O svěřeném majetku je organizace povinna vést operativní a účetní evidenci    

a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem, schváleným zřizovatelem a dále v souladu 

s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a provádět jeho 

pravidelnou inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku. 

6.7 Pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace směrnice, které je povinen v souladu 

s platnou legislativou aktualizovat. 

6.8 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 

obohacení. 

6.9 Bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele může organizace 

vyřazovat, likvidovat, směnit, pronajmout, poskytnout jako výpůjčku nebo prodat svěřený 

movitý majetek bez ohledu na datum jeho pořízení v pořizovací ceně  

do 5 000,00 Kč (včetně DPH) a dále majetek starší 7 let v pořizovací ceně od 5 000,01 Kč do 

40 000,00 Kč (včetně DPH). Toto neplatí u svěřeného movitého majetku, který byl pořízen 

z dotačních prostředků a neuplynula u něj doba udržitelnosti dotačního projektu. V takovém 

případě je k uvedenému nakládání s majetkem zapotřebí předchozí písemný souhlas věcně 

příslušného odboru zřizovatele. 

    O vyřazení, likvidaci, směně, pronájmu, poskytnutí výpůjčky nebo prodeji svěřeného majetku 

vedeného v účetní evidenci pořídí organizace protokol podepsaný všemi členy inventarizační 

komise jmenované ředitelem a uloží jej pro vlastní potřebu.  

6.10 Organizace je povinna pojistit svěřený movitý majetek.“ 

 

6. V článku VI Zřizovací listiny (Finanční hospodaření organizace) se v odst. 2 nahrazuje text „vede oddělené 

účetnictví“ textem „účtuje odděleně“. 

 

7. V článku VI Zřizovací listiny (Finanční hospodaření organizace) se v odst. 3 za text „o finanční kontrole“ 

vkládá text „ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)“. 

 

8. V článku VII Zřizovací listiny (Doplňková činnost) se v odst. 2 v bodu 2.2 text „a předkládat na vědomí 

věcně příslušnému odboru zřizovatele“ zrušuje. 

 

9. V článku IX Zřizovací listiny (Závěrečná ustanovení) se v odst. 3 nahrazuje číslovka „8“ číslovkou „10“ a 

v odst. 4 číslovka „10“ číslovkou „12“. 

 

10. V článku IX Zřizovací listiny (Závěrečná ustanovení) se v odst. 5 text „touto zřizovací listinou“ zrušuje. 

 
 
 
 



 

Strana 4 (celkem 2)  
 

Čl. II 
 

1. Ostatní ujednání Zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny 

a v platnosti. Tento dodatek č. 4 ke Zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 

města Pardubic. Účinný je od 17.9.2020. 

 

2. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola 

Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku schválené dne 27.10.2009 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3.  

 

 

V Pardubicích dne  

 

 

______________________________________ 

Ing. Martin Charvát  

primátor statutárního města Pardubic 
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 Příloha usnesení č. 1 

Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 

 

 

 

 

 

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině 
 

 

Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, usnesením č. Z/xxxx/2020 

ze dne 9.9.2020 schvaluje tento 

 
 

dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace  

 
Mateřská škola Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku 

 

schválené dne 27.10.2009 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 

(dále také jen „Zřizovací listina“): 

 

 

Čl. I 
 

1.  Článek II Zřizovací listiny (Základní údaje o organizaci) zní nově takto: 

„Název organizace:  Mateřská škola Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku  
Zřízená ke dni:  1. 1. 2003 na dobu neurčitou 

Sídlo:  Miloslava Špinky 1350, 530 06 Pardubice  

Pracoviště organizace:  1. Mateřská škola a školní jídelna, 

       Miloslava Špinky 1350, 530 06 Pardubice 

  2. Mateřská škola a školní jídelna - výdejna 

        Lány na Důlku 35, 530 02 Pardubice 

3. Mateřská škola a školní jídelna, 

        K Dubině 693, 530 06 Pardubice 

  4. Mateřská škola a školní jídelna 

        Lány na Důlku 35, 530 02 Pardubice 

   

Identifikační číslo (IČO):  75018225 

Právní forma:    příspěvková organizace“. 



 

Strana 2 (celkem 2)  
 

2. V článku III Zřizovací listiny (Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti) se tečka za textem „školní 

jídelny“ mění v čárku a pod tento text se doplňuje text „školní jídelny-výdejny.“. 

 

3. V článku IV Zřizovací listiny (Statutární orgán a způsob, jakým vystupuje jménem organizace) se v odst. 

4 na konci vkládá text „a jeho určenými interními předpisy, s nimiž je ředitel povinen se seznámit“. 

 

4. Článek V Zřizovací listiny (Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku) 

odst. 1 zní nově takto: 

„1. Organizaci se svěřuje k hospodaření movitý majetek (dále jen „svěřený majetek“)  

ve vlastnictví zřizovatele (viz níže DNM, DHM). Inventurní soupis majetku je uložen v sídle 

organizace. 

 

Účetní hodnota svěřeného majetku činí ke dni 30. 6. 2020: 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek:                     97.495,89 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek:                    2.618.315,69 Kč  

Celkem                                                            2.715.811,58 Kč.“ 

 

5. Článek V Zřizovací listiny (Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku) 

odst. 6 zní nově takto: 

      „6.   Organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: 

6.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 

6.2 O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu  

s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo 

zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Dále je povinna jej svým nákladem udržovat v 

provozuschopném stavu a za tímto účelem provádět jeho veškerou údržbu a opravy, revize a 

technické prohlídky. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či 

vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna 

provést okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí věcně příslušnému 

odboru zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku. 

6.3 Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému 

souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.4 Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému 

souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.5 Při pořizování movitého majetku: 

 s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

na dodávky, popř. služby dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady postupu 

zadavatele uvedené v § 6 v návaznosti na ustanovení § 31 výše uvedeného zákona. 

Konečný výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 500 tis. Kč 

bez DPH musí být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele; 

 s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání podlimitní veřejné zakázky dle § 26 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je organizace povinna 
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zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným zákonem. Členem 

hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele; 

 s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání nadlimitní veřejné zakázky dle § 25 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je organizace povinna 

zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným zákonem, a to pouze 

v součinnosti a s předchozím písemným souhlasem věcně příslušného odboru zřizovatele;  

6.6 O svěřeném majetku je organizace povinna vést operativní a účetní evidenci    

a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem, schváleným zřizovatelem a dále v souladu 

s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a provádět jeho 

pravidelnou inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku. 

6.7 Pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace směrnice, které je povinen v souladu 

s platnou legislativou aktualizovat. 

6.8 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 

obohacení. 

6.9 Bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele může organizace 

vyřazovat, likvidovat, směnit, pronajmout, poskytnout jako výpůjčku nebo prodat svěřený 

movitý majetek bez ohledu na datum jeho pořízení v pořizovací ceně  

do 5 000,00 Kč (včetně DPH) a dále majetek starší 7 let v pořizovací ceně od 5 000,01 Kč do 

40 000,00 Kč (včetně DPH). Toto neplatí u svěřeného movitého majetku, který byl pořízen 

z dotačních prostředků a neuplynula u něj doba udržitelnosti dotačního projektu. V takovém 

případě je k uvedenému nakládání s majetkem zapotřebí předchozí písemný souhlas věcně 

příslušného odboru zřizovatele. 

    O vyřazení, likvidaci, směně, pronájmu, poskytnutí výpůjčky nebo prodeji svěřeného majetku 

vedeného v účetní evidenci pořídí organizace protokol podepsaný všemi členy inventarizační 

komise jmenované ředitelem a uloží jej pro vlastní potřebu.  

6.10 Organizace je povinna pojistit svěřený movitý majetek.“ 

 

6. V článku VI Zřizovací listiny (Finanční hospodaření organizace) se v odst. 2 nahrazuje text „vede oddělené 

účetnictví“ textem „účtuje odděleně“. 

 

7. V článku VI Zřizovací listiny (Finanční hospodaření organizace) se v odst. 3 za text „o finanční kontrole“ 

vkládá text „ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)“. 

 

8. V článku VII Zřizovací listiny (Doplňková činnost) se v odst. 2 v bodu 2.2 text „a předkládat na vědomí 

věcně příslušnému odboru zřizovatele“ zrušuje. 

 

9. V článku IX Zřizovací listiny (Závěrečná ustanovení) se v odst. 3 nahrazuje číslovka „8“ číslovkou „10“ a 

v odst. 4 číslovka „10“ číslovkou „12“. 

 

10. V článku IX Zřizovací listiny (Závěrečná ustanovení) se v odst. 5 text „touto zřizovací listinou“ zrušuje. 
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Čl. II 
 

1. Ostatní ujednání Zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny 

a v platnosti. Tento dodatek č. 4 ke Zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 

města Pardubic. Účinný je od 17.9.2020. 

 

2. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola 

Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku schválené dne 27.10.2009 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3.  

 

 

V Pardubicích dne  

 

 

______________________________________ 

Ing. Martin Charvát  

primátor statutárního města Pardubic 
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Licenční smlouva
 (uzavřená podle § 2358  zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník)

 
Strany:
 
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování
Na Poříčním právu 1
12801 Praha 2
IČ: 00551023
DIČ: CZ00551023
Jejímž jménem jedná: Lukáš Hrabák
 
(dále jen „nabyvatel licence“)
                                                                                                                           na straně jedné
a
 
Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1/
53002 Pardubice
IČ: 00274046 
Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006204
Jejímž jménem jedná: Martin Charvát
Kontaktní e-mail na odpovědnou osobu: martin.charvat@mmp.cz
 
(dále jen „poskytovatel licence“)
                                                                                                                          na straně druhé
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
 
 

licenční smlouvu. 
 

Preambule
 

V zájmu zachování podmínek financování z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
ČR a v souladu s pravidly Operačního programu  Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) byl 
podmínkou k poskytnutí finanční podpory závazek k volné šiřitelnosti produktů, které byly v 
rámci jednotlivých projektů OPZ za veřejné prostředky vyvinuty. Tato povinnost je uvedena 
mezi povinnostmi příjemce v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Za účelem zpřístupnění všech 
produktů projektu se uzavírá tato licenční smlouva.
Poskytovatel licence je příjemcem dotace z OPZ. Nabyvatelem licence je Česká republika - 
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
           
1.   Poskytovatel licence prohlašuje, že je nositelem oprávnění k výkonu užití díla či děl, které 

jsou předmětem této licence a které jsou specifikované v čl. I této smlouvy.
2.   Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, aby upravily vzájemná práva a povinnosti 

vyplývající  z rozhodnutí o poskytnutí dotace s přihlédnutím k ochraně autorských práv 
poskytované právními předpisy.

 
 
I.

Předmět smlouvy
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1. Touto smlouvou poskytovatel licence poskytuje nabyvateli licence licenci – oprávnění 

k výkonu práva užívat ke všem způsobům užití předmět pro teritoriálně a množstevně 
neomezené užití, a to pro všechny části jako celek nebo jeho část v původní nebo 
změněné podobě, samostatně nebo v souboru, anebo ve spojení s jiným dílem či prvky.

2. Předmětem licence je produkt/jsou produkty:

Kazuistiky v sociálním bydlení v Pardubicích  (Metodika (manuál, příručka))
Komplexní zhodnocení fungování systému sociálního bydlení v obci Pardubice (Analytický 
materiál (analýza, studie, evaluace aj.))
Metodika sociální práce v sociálním bydlení Pardubice (Metodika (manuál, příručka))
Příklady dobré a špatné praxe v sociálním bydlení v Pardubicích (Metodika (manuál, 
příručka))

který byl vytvořen/které byly vytvořeny v rámci programu 03 Operační program 
Zaměstnanost, v projektu Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci 
Pardubice, č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006204, jehož realizátorem byl Statutární město 
Pardubice.

 
 
II.

Poskytnutí
 

Předmět licence byl nabyvateli poskytnut elektronicky v podobě souboru
Kazuistiky v sociálním bydlení v Pardubicích  - Kazuistiky v sociálním bydlení v Pardubicích 
2020
.pdf (https://esf2014.esfcr.cz/dap//DownloadDokument.ashx?lid=14392067&fn=Kazuistiky v 
sociálním bydlení v Pardubicích 2020
.pdf)
Komplexní zhodnocení fungování systému sociálního bydlení v obci Pardubice - Komplexní 
zhodnocení fungování systému sociálního bydlení v obci Pardubice.pdf 
(https://esf2014.esfcr.cz/dap//DownloadDokument.ashx?lid=14392109&fn=Komplexní 
zhodnocení fungování systému sociálního bydlení v obci Pardubice.pdf)
Metodika sociální práce v sociálním bydlení Pardubice - Metodika sociální práce v sociálním 
bydlení - Pardubice.pdf 
(https://esf2014.esfcr.cz/dap//DownloadDokument.ashx?lid=14391980&fn=Metodika sociální 
práce v sociálním bydlení - Pardubice.pdf)
Příklady dobré a špatné praxe v sociálním bydlení v Pardubicích - Příklady dobré a špatné 
praxe v sociálním bydlení v Pardubicích.pdf 
(https://esf2014.esfcr.cz/dap//DownloadDokument.ashx?lid=14392263&fn=Příklady dobré a 
špatné praxe v sociálním bydlení v Pardubicích.pdf)
zveřejněného na webové stránce esf2014.esfcr.cz dne 25. 8. 2020 10:17:49.

 
 

III.
Odměna

 
Za poskytnutí licence dle této smlouvy není mezi nabyvatelem a poskytovatelem licence 
sjednána žádná odměna. Smluvní strany se dohodly, že licence je poskytnuta bezúplatně. 

 
 

IV.
Podmínky licence
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1. Nabyvatel licence je oprávněn užívat licenci ke všem způsobům užití v rozsahu 
neomezeném za podmínek touto smlouvou stanovených.

2. Licence k užívání předmětu licence je poskytována jako množstevně a teritoriálně 
neomezené právo užít předmět licence na dobu od vyjádření souhlasu poskytovatele 
licence s podmínkami této smlouvy do 31. 12. 2036 jako celek nebo jeho část v původní 
nebo změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či 
prvky.

3. Poskytovatel licence poskytuje nabyvateli licenci na základě této smlouvy jako 
nevýhradní, tzn. že smí poskytnout tutéž licenci další třetí osobě.

4. Nabyvatel licence je oprávněn zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě nebo třetím 
osobám oprávnění tvořící součást licence (podlicence). O poskytnutí bude poskytovatel 
licence informován formou elektronické zprávy o souhlasu s Podmínkami podlicence pro 
výše uvedený předmět podlicence, a to v rozsahu informací - jména či názvu nabyvatele, 
adresy a e-mailové adresy.

5. Nabyvatel licence je oprávněn postoupit předmět licence třetí osobě. O tomto postoupení 
a osobě postupníka, je nabyvatel licence povinen poskytovatele licence informovat. Za 
dostatečné splnění této povinnosti se považuje zaslání e-mailové zprávy obsahující 
příslušné informace na kontaktní e-mailovou adresu poskytovatele licence, uvedenou pro 
tento účel na první straně této smlouvy v identifikačních údajích poskytovatele licence.  

6. Nabyvatel licence není povinen licenci využít.
 
 

V.
Náhrada škody a smluvní pokuty

 
1. Obě smluvní strany jsou povinny nahradit druhé smluvní straně škodu, kterou jí způsobí 

porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy.
2. V případě, že by prohlášení poskytovatele licence v preambuli odst. 1 a 2 nebylo 

pravdivé, je povinen nahradit nabyvateli licence vzniklou škodu.
3. V případě, že by se po uzavření této smlouvy ukázalo, že poskytnutá licence není platná, 

protože poskytovatel licence neměl oprávnění takovou licenci poskytnout, je nabyvatel 
licence oprávněn požadovat po poskytovateli licence zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 
% z celkové poskytnuté výše dotace. 

 
 

VI.
Trvání a ukončení smluvního vztahu

 
Licenční smlouva se uzavírá na dobu od vyjádření souhlasu poskytovatele licence 
s podmínkami této smlouvy do 31. 12. 2036.
 
 

VII.
Závěrečná ustanovení

 
1. Práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou 

upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), popř. 
obecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným 
pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž 
bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

3. Dnem uzavření smlouvy se rozumí den souhlasu s podmínkami smlouvy uvedený 
v článku VIII.
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VIII.
Souhlas poskytovatele licence s podmínkami této smlouvy 

 
S těmito podmínkami smlouvy souhlasím.

 
Dne 25. 8. 2020 10:17:49
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 60. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 07.09.2020 od 10:00 hodin  

na střelnici Hůrka, Pardubice 

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

  

  

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program 60. řádné schůze RmP dne 07.09.2020 byl schválen takto: (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

1. Revokace usnesení č. Z/1256/2020 
P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 

Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 
Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 

2. Podmínky pro poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného, pachtovného a plateb za umístění 
reklamních zařízení na pozemcích města 

P: Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu 

Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 
Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 

3. 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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4. Revokace usnesení - pozemky 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 
Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 

5. Předkupní právo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. - pozemky 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 
Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 

6. Rozhodnutí centrálního zadavatele o výběru dodavatele v rámci zavedeného DNS na centrální 
dodávky produktů Oracle - OIT 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 

Z: Czagan Jan, odbor informačních technologií 

7. 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 

8. 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 

9. Prodej zbytkové nebytové jednotky - nábřeží Závodu míru č. 1822/100 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
Hrdá Bohuslava, odbor majetku a investic 

10. Revokace usnesení - Česká pošta, s.p. 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 

11. PAP PARDUBICE o.p.s. - záměr změny nájemní smlouvy 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 

12. Revokace usnesení - oprava identifikačních údajů 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

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

13. Dostihový spolek a.s. - žádost o prominutí části nájemného 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 
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14. Smlouva o výpůjčce - Lentilka - Integrační školka a rehabilitační centrum 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 

15. Veřejné zakázky KT 
P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Z: Baladová Květa, kancelář tajemníka 

16. 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 

17. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – OŠKS – Městské slavnosti Pardubice 2020 - 
podzimní část – zajištění technických služeb 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 
Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

18. 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 
Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

19. SUMP 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

20. Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o provozování věžové kolárny 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 
Bureš Pavel, odbor dopravy 

21. Udělení záštity Statutárního města Pardubice 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Svobodová Hana, kancelář primátora 

22. Zahraniční služební cesta - Švédsko 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Svobodová Hana, kancelář primátora 

23. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Pešková Alena, kancelář primátora 
Pavlová Lucie, kancelář primátora 
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24. Program XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Pešková Alena, kancelář primátora 
Pavlová Lucie, kancelář primátora 

25. Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 

26. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu „Ordinace praktického lékaře pro 
osoby ohrožené sociálním vyloučení“ 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 

27. Úprava kapacit školských zařízení 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 

28. Úprava platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Pardubice, nábřeží 
Závodu míru 1961 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

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

29. Záležitosti příspěvkových organizací - MŠ 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 

30. Licenční a podlicenční smlouva - projekt Pilotní ověření sociálního bydlení 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Z: Štefanča Branislav, odbor rozvoje a strategie 

31. Diskuse  

  

Schválení usnesení z 59. řádné schůze RmP dne 17.08.2020 a jmenování 
ověřovatelů ze 60. řádné schůze RmP dne 07.09.2020 

Zápis a usnesení z 59. řádné schůze RmP byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu ze 60. řádné schůze RmP byli jmenováni Jan Nadrchal 
            Ludmila Ministrová 
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III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Revokace usnesení č. Z/1256/2020 

 
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4121/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh změny stávajícího textu v usnesení č. 'Z/1256/2020' bod I. týkajícího se prodeje částí 
pozemků označených jako p.p.č. 1778/23 o výměře cca 573 m2, p.p.č. 1778/52 o výměře cca 32 m2, 
vše v k.ú. Pardubice (dále jen „předmětné pozemky“) z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX z původního textu „za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 
472_87_2019 ze dne 2019 ve výši 3.500,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH“ na text „za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 2.083.424,- Kč 
včetně DPH. Ostatní text usnesení zůstává beze změny.   

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh doplnění usnesení č. Z/1256/2020 bod I. týkajícího se prodeje částí pozemků označených 
jako p.p.č. 1778/23 o výměře cca 573 m2, p.p.č. 1778/52 o výměře cca 32 m2, vše v k.ú. Pardubice 
(dále jen „předmětné pozemky“)z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXXtext „V kupní smlouvě bude závazek statutárního města Pardubice uhradit 
kupujícím  částku odpovídající dani z nemovitých věcí ve výši 4% z nabývací hodnoty majetku (dále 
jen „částka“), a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy kupující statutárnímu městu Pardubice prokáží, že 
vyměřenou daň řádně zaplatili na účet příslušného finančního úřadu. V kupní smlouvě bude 
zároveň závazek kupujících částku statutárnímu městu Pardubice vrátit v případě, že dojde ke 
změně legislativy a kupující obdrží částku od finančního úřadu zpět. Pro případ, že kupující výše 
uvedenou částku statutárnímu městu Pardubice ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího obdržení od 
finančního úřadu nevrátí, bude v kupní smlouvě zakotven závazek kupujících uhradit statutárnímu 
městu Pardubice smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý započatý den prodlení.“ 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh změny stávajícího textu v usnesení č. Z/1256/2020 bod II. týkajícího se odkoupení části 
pozemku označeného jako p.p.č. 1778/34 o výměře cca 641 m2 v k.ú. Pardubice (dále jen 
„předmětný pozemek“) z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX z původního textu „za kupní cenu ve výši 
3.955,- Kč/m2“ na text „za celkovou kupní cenu ve výši 2.243.500,- Kč“. Ostatní text usnesení 
zůstává beze změny.   
 
2 
Podmínky pro poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného, pachtovného a plateb za umístění 
reklamních zařízení na pozemcích města 
 
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 

- Okomentoval jednotlivé doporučené i nedoporučené návrhy na slevu 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4122/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného, pachtovného a plateb za umístění reklamních zařízení 
na pozemcích města nájemcům a pachtýřům městských pozemků a uživatelům městských 
pozemků na základě smluv o umístění reklamního zařízení (dále jen jako žadatel) za období od 1. 4. 
2020 do 31. 12. 2020 za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek: 
- nájemné, pachtovné a platba za umístění reklamního zařízení splatné před tímto obdobím bylo 
uhrazeno nebo bude uhrazeno do 31.10.2020, 
- město nevede s žadatelem (nebo naopak) žádný soudní spor, 
- žadatel měl na základě rozhodnutí vlády ČR v rozhodném období uzavřenou provozovnu, 
nacházející se na pronajímaném pozemku nebo přilehlou k pronajímanému pozemku či bylo 
žadateli v důsledku přijatých opatření vlády ČR znemožněno či výrazně omezeno provozování 
podnikatelské činnosti na pozemcích města, které jsou předmětem nájemních smluv, smluv o 
zemědělském pachtu a smluv o umístění reklamního zařízení (žadatel doloží čestným prohlášením), 
- žadatel podá žádost o poskytnutí slevy či odpuštění nájemného, pachtovného a plateb za 
umístění reklamních zařízení na pozemcích města do 30. 11. 2020, 
- u žadatele město ke dni 31.12.2019 neevidovalo dluh na nájemném, pachtovném a platbě za 
umístění reklamních zařízení na pozemcích města a ani žádnou peněžitou pohledávku vzniklou z 
nájemného, pachtovného a plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích města,   
- případným žádostem nad rámec výše uvedených podmínek nebude vyhověno. 

II. Rada města Pardubic 
Pověřuje 
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odbor majetku a investic, oddělení převodu a prodeje nemovitostí přijímáním žádostí 
a  rozhodováním o poskytnutí slevy nájemného, pachtovného a plateb za umístění reklamních 
zařízení na pozemcích města na základě splnění podmínek dle bodu I. tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4123/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/3550/2020'. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh zrušení usnesení Z/1378/2020. 

 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpuštění plateb za umístění reklamních zařízení na částech pozemků označených jako p.p.č. 214/8 
k. ú. Ohrazenice, p.p.č. 2115/5 , p.p.č. 2303/1, p.p.č. 2165/30, p.p.č. 1718/1, p.p.č. 902/3, p.p.č. 
3702/5, p.p.č. 3648/36, p.p.č. 3710/1, p.p.č. 3647/29, p.p.č. 3884/21, p.p.č. 2772/18, p.p.č. 3000/3, 
p.p.č. 769/15, p.p.č. st.848/2, vše v k.ú. Pardubice, , p.p.č. 409/93, , p.p.č. 409/29, vše v k.ú. 
Studánka, , p.p.č. 68/2 v k. ú. Trnová společnosti BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181, se sídlem 
Hůrka 1798, 530 12 Pardubice - Dubina, za období od dubna 2020 do října 2020, tj.  odpuštění plateb 
v celkové výši 348.140,80 Kč+DPH, tj. 421.250,37 Kč včetně DPH, či do doby ukončení ekonomické 
recese. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odpuštění plateb za umístění reklamních zařízení na částech pozemků označených jako p.p.č. 
409/20 v k.ú. Studánka, p.p.č. 2580/4, , p.p.č. 
2986/4, p.p.č. 3930/1, p.p.č. 3907/11, p.p.č. 3615/2, vše v k. ú. Pardubice, p.p.č. 165/2 v k.ú. Semtín, 
p.p.č. 262/93, p.p.č. 262/95, vše v k. ú. Dražkovice  
společnosti BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice - Dubina, 
za období od dubna 2020 do října 2020, tj. odpuštění plateb v celkové výši 348.140,80 Kč+DPH, tj. 
421.250,37 Kč včetně DPH, či do doby ukončení ekonomické recese. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít dohodu o odpuštění plateb za umístění reklamních zařízení na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 214/8 k. ú. Ohrazenice, p.p.č. 2115/5 , p.p.č. 2303/1, p.p.č. 2165/30, p.p.č. 1718/1, p.p.č. 
902/3, p.p.č. 3702/5, p.p.č. 3648/36, p.p.č. 3710/1, p.p.č. 3647/29, p.p.č. 3884/21, p.p.č. 2772/18, 
p.p.č. 3000/3, p.p.č. 769/15, p.p.č. st.848/2, vše v k.ú. Pardubice, , p.p.č. 409/93, , p.p.č. 409/29, vše v 
k.ú. Studánka, , p.p.č. 68/2 v k. ú. Trnová se společností BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.12. 2020 

 
 
Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpuštění platby za umístění reklamního zařízení umístěného na pozemcích označených jako p.p.č. 
2772/18 a p.p.č. 695/14 v k.ú. Pardubice, společnosti outdoor akzent s.r.o., IČO 00545911, se sídlem 
Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, po dobu trvání nouzového stavu či jiného krizového stavu 
podle krizového zákona nebo mimořádného opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku podle 
zákona o ochraně veřejného zdraví, případně snížení platby po tuto dobu na 10 %. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

snížení platby za umístění reklamního zařízení umístěného na pozemcích označených jako p.p.č. 
2772/18 a p.p.č. 695/14 v k.ú. Pardubice, společnosti outdoor akzent s.r.o., IČO 00545911, se sídlem 
Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, o 50 %  po dobu 1 roku od skončení nouzového stavu či jiného 
krizového stavu podle krizového zákona nebo mimořádného opatření při epidemii a nebezpečí jejího 
vzniku podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dohodu o odpuštění popř. snížení platby za umístění reklamního zařízení umístěného na 
pozemcích označených jako p.p.č. 2772/18 a p.p.č. 695/14 v k.ú. Pardubice, se společností outdoor 
akzent s.r.o., IČO 00545911. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.12. 2020 

 
 
Návrh usnesení č. 005 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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odpuštění plateb za umístění reklamních zařízení (výlepových ploch) na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 503 v k. ú. Černá za Bory, p.p.č. 
58/4 v k.ú. Dražkovice, p.p.č. 513/7 v k.ú. Mnětice, p.p.č. 199/8 v k.ú. Nemošice, p.p.č. 2583/4, p.p.č. 
st.7115/2, , p.p.č. 2155/7, p.p.č. 2665/27, vše v  
k. ú. Pardubice, p.p.č. 409/107 v k. ú. Studánka, , p.p.č. 1077/3, p.p.č.1081, vše v k.ú. Svítkov 
společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 
Pardubice,  za období od 1. 4 2020 do 31. 10 2020, tj. odpuštění plateb v celkové výši 85.960,- 
Kč+DPH, tj. 104.011,60 Kč včetně DPH. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odpuštění plateb za umístění reklamních zařízení (výlepových ploch) na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 864/1, p.p.č. 619/1, p.p.č. 607/7, p.p.č. 222/3, p.p.č. 2082/41, p.p.č. 1718/1, 
p.p.č. 3149/4, p.p.č. 137/12, p.p.č. 721/4, p.p.č. 3677/1, p.p.č. 4376/1, p.p.č. 3710/1, p.p.č. 3702/1, 
p.p.č. 3804/1, p.p.č. 2276/1, p.p.č. 2419/7, p.p.č. 2583/6, p.p.č. 2155/3, p.p.č. 2155/1,  p.p.č. 
2165/30, p.p.č. 851/12, p.p.č. 785/17, vše v   
k.ú. Pardubice a  na částech opěrných zdí v podjezdu 17. listopadu v Pardubicích, p.p.č. 409/26, p.p.č. 
409/93, p.p.č. 409/31, vše v  k.ú. Studánka,  
p.p.č. 151/1v  k.ú. Ohrazenice, p.p.č. 621/18 v k.ú. Rosice nad Labem, p.p.č. 71/59, p.p.č. 72/38, 
p.p.č. 118/62, vše v k.ú. Pardubičky  
společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 
Pardubice,  za období od 1. 4 2020 do 31. 10 2020, tj. odpuštění plateb v celkové výši 85.960,- 
Kč+DPH, tj. 104.011,60 Kč včetně DPH. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dohodu o odpuštění plateb za umístění reklamních zařízení (výlepových ploch) na částech 
pozemků označených jako p.p.č. 503 v k. ú. Černá za Bory, p.p.č. 58/4 v k.ú. Dražkovice, p.p.č. 513/7 v 
k.ú. Mnětice, p.p.č. 199/8 v k.ú. Nemošice, p.p.č. 2583/4, p.p.č. st.7115/2, , p.p.č. 2155/7, p.p.č. 
2665/27, vše v k. ú. Pardubice, p.p.č. 409/107 v k. ú. Studánka, , p.p.č. 1077/3, p.p.č.1081, vše v k.ú. 
Svítkov se společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.12. 2020 

 
 
Návrh usnesení č. 006 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

snížení plateb za umístění reklamních zařízení na části pozemku označeném jako p.p.č.409/20 v k.ú. 
Studánka společnosti TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., IČO 25948504, se sídlem Hronovická 498, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za období od dubna 2020 do prosince 2020, a to plateb v 
celkové výši 222.054,- Kč+DPH, tj. 268.685,34 kč včetně DPH. 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh snížení plateb za umístění reklamních zařízení na částech pozemků označených jako p.p.č. 
3647/29, p.p.č. 1290/22, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 409/93, p.p.č. 409/20, p.p.č.409/193, vše v k.ú. 
Studánka, p.p.č. 109/6 v k.ú. Semtín společnosti TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., IČO 25948504, 
se sídlem Hronovická 498, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za období od dubna 2020 do prosince 
2020, a to plateb v celkové výši 222.054,- Kč+DPH, tj. 268.685,34 kč včetně DPH. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dohodu o snížení plateb za umístění reklamních zařízení na části pozemku označeném jako 
p.p.č.409/20 v k.ú. Studánka společnosti TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., IČO 25948504. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.12. 2020 

 
 
Návrh usnesení č. 007 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

prominutí pachtovného za část pozemku označeného jako p. p. č. 1191/4 v k.ú. Svítkov 
XXXXXXXXXXXXX ode dne započetí prací k umístění dočasné stavby karanténního stanového tábora 
pro občany bez domova se zázemím, tj. za období od 1.4.2020 do 31.12.2020  ve výši 470 ,-Kč. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dohodu o prominutí pachtovného za část pozemku označeného jako p. p. č. 1191/4 v k.ú. 
Svítkov s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.12. 2020 

 
 
Návrh usnesení č. 008 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

prominutí nájemného za část pozemku označeného jako st.p.č. 8605 o výměře 154 m2 v k.ú. 
Pardubice XXXXXXXXXXXXX, za období od 12.03.2020 do 31.3.2021 ve výši 44.233,-Kč. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít dohodu o prominutí nájemného za část pozemku označeného jako st.p.č. 8605 o výměře 154 
m2 v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.12. 2020 

 
 
Návrh usnesení č. 009 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpuštění nebo zmírnění nájemného za část pozemku označeného jako p.p.č. 2085/7 v k.ú. 
Pardubice XXXXXXXXXXXXX za období od 1.1.2020 do 30.6.2020 ve výši 8.232,-Kč. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dohodu o odpuštění nebo zmírnění nájemného za část pozemku označeného jako p.p.č. 
2085/7 v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.12. 2020 

 
 
Návrh usnesení č. 010 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

slevu z nájemného za části pozemků označených jako p.p.č.1749/1, p.p.č.1749/6 a p.p.č. 2075/8, vše 
v k.ú. Pardubice z důvodu změny okolností společnosti MOL Česká republika, s.r.o., IČO 49450301, 
Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, za období od 13.3.2020 do 30.6.2020 ve výši 30% z 
roční výše nájemného, která činí 139.548,- Kč/rok, tj 12.582,-Kč. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dohodu o slevě z nájemného za části pozemků označených jako p.p.č.1749/1, p.p.č.1749/6 a 
p.p.č. 2075/8, vše v k.ú. Pardubice z důvodu změny okolností se společností MOL Česká republika, 
s.r.o., IČO 49450301. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.12. 2020 
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3 
Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

 
 
 
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 

- Okomentoval návrhy č. 003, 005, 011, 016, 017 a s tím související návrh č. 031 
 
Rozprava: 

- J. Rejda požádal o vysvětlení nedoporučení návrhu č. 022 → reagoval D. Stránský s tím, že je v 
řešení vlastnictví bytových jednotek (b.j.) J. Rejda doporučil na každou b.j. jedno parkovací 
místo → M. Charvát v této věci přislíbil jednání s OMI. 

- V. Ulrych v souvislosti s návrhem č. 004 otevřel problematiku vybudování výhyben pro 
vozidla IZS na cyklostezce ve Svítkově → M. Charvát vyjádřil nesouhlas a požádal o 
samostatné hlasování → návrh nebyl přijat. 

 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4124/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem pozemků označených jako p.p.č. 409/126 o výměře 899 m2, p.p.č. 409/323 o výměře 899 
m2, p.p.č. 409/324 o výměře 997 m2, vše k.ú. Studánka ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, pro 
statutární město Pardubice  za účelem užívání plochy pro volné pobíhání psů, vymezené obecně 
závaznou vyhláškou města o veřejném pořádku, na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní dobou za 
symbolické nájemné ve výši 2.000,- Kč /rok. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemků označených jako p.p.č. 409/126 o výměře 899 m2, 
p.p.č. 409/323 o výměře 899 m2, p.p.č. 409/324 o výměře 997 m2, vše k.ú. Studánka ve vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, pro statutární město Pardubice.   
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4125/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2115/6 o výměře 64 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné 35,- Kč/m2 /rok + 
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DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem užívání pozemku 
jako průjezdu ke garáži. 
Nájemní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 1.3.1994 
sXXXXXXXXXXXXX, IČO 10492113. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2115/6 o výměře 64 m2 v 
k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4126/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem pozemku označeného jako st.p.č. 4923 o výměře 93 m2 v k.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX na 
dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za účelem provozování objektu (poskytování služeb a 
maloobchodu - rychlé občerstvení), který je ve vlastnictví žadatelů, za nájemné 719,60 Kč/m2/rok. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako st.p.č. 4923 o výměře 93 m2 v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4127/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 2629/15 o výměře 120 m2 v k.ú. Pardubice 
společnosti Asko Invest Tschechien s.r.o., IČO 28538757, se sídlem Praha 10 – Štěrboholy, Nákupní 
444/6, PSČ 12000, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše 
uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, 
nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem výstavby chodníku v 
rámci akce „ASKO + FMZ Pardubice“. 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení vybudovaného chodníku na části pozemku označeného jako p.p.č. 2629/15 o výměře 
120 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti Asko Invest Tschechien s.r.o., IČO 28538757, se 
sídlem Praha 10 – Štěrboholy, Nákupní 444/6, PSČ 12000, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice, za kupní cenu 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavba bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše 
uvedenou stavbu chodníku.   

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 2629/15 o výměře 120 m2 v k.ú. 
Pardubice se společností Asko Invest Tschechien s.r.o., IČO 28538757. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení vybudovaného chodníku na části pozemku označeného jako 
p.p.č. 2629/15 o výměře 120 m2 v k.ú. Pardubice,se společností Asko Invest Tschechien s.r.o., IČO 
28538757. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 30. 9. 2021 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4128/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení budoucího věcného břemene a zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 672/14, p.p.č. 672/1, p.p.č. 699/3, p.p.č. 667/1, p.p.č. 751/9, p.p.č. 751/10, p.p.č. 751/1, 
p.p.č. 706/1, vše v k.ú. Svítkov ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, se sídlem 
Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, spočívající v uložení a provozování 
sdělovacího vedení v rámci akce „Metropolitní optická síť – Svítkov-Kostnická, Branecká, u 
Moruší“, etapa 1, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH u pozemků označených jako 
p.p.č. 672/14, p.p.č. 672/1, p.p.č. 699/3, p.p.č. 706/1, p.p.č. 751/1, p.p.č. 751/9, p.p.č. 751/10  v 
k.ú. Svítkov, ve výši 100,- Kč/bm+DPH u pozemku označeného jako p.p.č. 667/1 v k.ú. Svítkov, za 
podmínky doložení geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene žadatelem a za 
podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 
systémem. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 672/14, p.p.č. 672/1, p.p.č. 699/3, 
p.p.č. 667/1, p.p.č. 751/9, p.p.č. 751/10, p.p.č. 751/1, p.p.č. 706/1, vše v k.ú. Svítkov ve prospěch 
společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, akce „Metropolitní optická síť – Svítkov-Kostnická, 
Branecká, u Moruší“, etapa 1. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/4129/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení budoucího věcného břemene a zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 706/11, p.p.č. 177/3, p.p.č. 1221, p.p.č. 199/12, p.p.č. 709/2, p.p.č. 187/55, p.p.č. 
187/28, vše v k.ú. Svítkov ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, se sídlem 
Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, spočívající v uložení a provozování 
sdělovacího vedení v rámci akce „Metropolitní optická síť – Svítkov-Kostnická, Branecká, u 
Moruší“, etapa 2, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH u pozemků označených jako 
p.p.č.706/11, p.p.č. 199/12, p.p.č. 709/2, p.p.č. 187/55, p.p.č. 187/28, vše v k.ú. Svítkov a ve výši 
100,- Kč/bm+DPH u pozemků označených jako p.p.č. 1221, p.p.č. 177/3, vše v k.ú. Svítkov, za 
podmínky doložení geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene žadatelem a za 
podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 
systémem. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 706/11, p.p.č. 177/3, p.p.č. 1221, 
p.p.č. 199/12, p.p.č. 709/2, p.p.č. 187/55, p.p.č. 187/28, vše v k.ú. Svítkov ve prospěch společnosti 
EDERA Group a.s., IČO 27461254, akce „Metropolitní optická síť – Svítkov-Kostnická, Branecká, u 
Moruší“, etapa 2. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/4130/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení budoucího věcného břemene a zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 1034/6, p.p.č. 190/27, p.p.č. 1069/1, p.p.č. 1033/4, vše v k.ú. Svítkov ve prospěch 
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společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, spočívající v uložení a provozování sdělovacího vedení v rámci akce 
„Metropolitní optická síť – Svítkov-Kostnická, Branecká, u Moruší“, etapa 3, za jednorázovou 
náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH u pozemků označených jako p.p.č. 1034/6, p.p.č. 190/27, p.p.č. 
1069/1, vše v k.ú. Svítkov a ve výši 100,-Kč/bm+DPH u pozemku označeného jako p.p.č. 1033/4 v 
k.ú. Svítkov, za podmínky doložení geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene 
žadatelem a za podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich 
kořenovým systémem. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1034/6, p.p.č. 190/27, p.p.č. 1069/1, 
p.p.č. 1033/4, vše v k.ú. Svítkov ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, akce 
„Metropolitní optická síť – Svítkov-Kostnická, Branecká, u Moruší“, etapa 3. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/4131/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení budoucího věcného břemene-služebnosti a o zřízení věcného břemene-služebnosti na části 
pozemku označeném jako p.p.č. 70/101 v k.ú. Ohrazenice, ve vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem 
Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, ve prospěch statutárního města Pardubice, jakožto 
současného vlastníka a každého dalšího vlastníka ve smyslu § 1267 občanského zákoníku 
spočívajícího v uložení a provozování souboru veřejného osvětlení v rámci akce „Parkovací stání v 
ulici Pištorova Ohrazenice“ o délce vedení 5 bm za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým 
posudkem zadaným statutárním městem Pardubice po zaměření rozsahu věcného břemene 
geometrickým plánem. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvu o 
zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku označeném jako p.p.č. 70/101 v k.ú. 
Ohrazenice, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, ve prospěch statutárního města Pardubice, akce 
„Parkovací stání v ulici Pištorova Ohrazenice“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
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Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/4132/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení budoucího věcného břemene a zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 2279/10, p.p.č. 2286/10, p.p.č. 2276/1, p.p.č. 2276/2, p.p.č. 2271, p.p.č. 2165/1, p.p.č. 
2277/1, p.p.č. 2274/1, p.p.č. 2252/1, p.p.č. 2277/8, st.p.č. 4294, jehož součástí je stavba č.p. 2316, 
2317, 2318, 2319, 2320. obj. bydlení, st.p.č. 4297, jehož součástí je stavba čp. 2367, 2368, 2369, 
2370, 2371, obj. bydlení, st.p.č. 5607, jehož součástí je stavba č.p. 1995, obč.vyb., st.p.č. 4137, 
jehož součástí je stavba č.p. 1521, obč. vyb., st.p.č. 8115, jehož součástí je stavba č.p. 2632, obč. 
vyb, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem 
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- 
Kč/bm+DPH u pozemků označených jako p.p.č. 2165/1, p.p.č. 2274/1, p.p.č. 2276/2, p.p.č. 
2279/10, vše v k.ú. Pardubice, ve výši  200,- Kč/bm+DPH u pozemků označených jako p.p.č. 2252/1, 
p.p.č. 2271, p.p.č. 2276/1, p.p.č.2277/1, p.p.č. 2286/10, p.p.č. 2277/8, vše v k.ú. Pardubice, ve výši 
1.200,- Kč/bm+DPH u pozemků označených jako st.p.č. 4294, st.p.č. 4297, st.p.č. 5607, st.p.č. 4137, 
st.p.č. 8115, vše v k.ú. Pardubice, spočívající v uložení a provozování kabelového vedení 1 kV v 
rámci akce „Pce, Dukla – rekonstrukce NN 3.etapa“ za podmínky doložení geometrického plánu na 
zaměření rozsahu věcného břemene žadatelem, za podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v 
kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem, a za podmínky konzultace se Sociálními 
službami města Pardubic, IČO 75090970, aby nedošlo ke kolizi stavebních činností na pozemcích 
označených jako st.p.č. 5607 a p.p.č. 2277/8, vše v k.ú. Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2279/10, p.p.č. 2286/10, p.p.č. 
2276/1, p.p.č. 2276/2, p.p.č. 2271, p.p.č. 2165/1, p.p.č. 2277/1, p.p.č. 2274/1, p.p.č. 2252/1, p.p.č. 
2277/8, st.p.č. 4294, jehož součástí je stavba č.p. 2316, 2317, 2318, 2319, 2320. obj. bydlení, st.p.č. 
4297, jehož součástí je stavba čp. 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, obj. bydlení, st.p.č. 5607, jehož 
součástí je stavba č.p. 1995, obč.vyb., st.p.č. 4137, jehož součástí je stavba č.p. 1521, obč. vyb., 
st.p.č. 8115, jehož součástí je stavba č.p. 2632, obč. vyb, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 2472903,akce „Pce, Dukla – rekonstrukce NN 3.etapa“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/4133/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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výmaz níže uvedených věcných břemen z katastru nemovitostí váznoucích na pozemku označeném 
jako p.p.č. 2424/4 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice zřízených ve 
prospěch společnosti Industrial Trade Services a.s., IČO 27529002, se sídlem č.p. 101, 533 32 Čepí, 
jako vlastníka a každého vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 2573/2 v k.ú. Pardubice:  
1. věcné břemeno „C“ a věcné břemeno „D“ týkající se povinnosti strpět na pozemku označeném 
jako p.p.č. 2424/4 v k.ú. Pardubice umístění přípojek splaškové kanalizace, a právo chůze a jízdy 
přiměřené mechanizace za účelem zajištění provozu, údržby, oprav, správy, rekonstrukce a 
odstranění přípojek splaškové kanalizace v rozsahu dle geometrického plánu č. 6843-67/2/2010 dle 
odst. X.6. kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen ze dne 14. 10. 2010 s právními účinky 
vkladu práva ke dne 19. 10. 2010  
2.věcné břemeno „G“ týkající se povinnosti strpět na pozemku označeném jako p.p.č. 2424/4 v k.ú. 
Pardubice umístění vodovodní přípojky, a právo chůze a jízdy přiměřené mechanizace za účelem 
zajištění provozu, údržby, oprav, správy, rekonstrukce a odstranění vodovodní přípojky v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 6843-67/2/2010 dle odst. XI.5. kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
věcných břemen ze dne 14. 10. 2010 s právními účinky vkladu práva ke dne 19. 10. 2010. 
Podmínkou výmazu věcných břemen z katastru nemovitostí  bude uzavření uzavřením dohody se 
žadatelem, na základě které bude mít žadatel povinnost po ukončení stavební činnosti či v jiné 
ujednané lhůtě požádat o zřízení věcných břemen, pokud inženýrské sítě budou v pozemku 
označeném jako p.p.č.2424/4 v k.ú. Pardubice umístěny, nebo inženýrské sítě fyzicky odstranit a 
jejich odstranění vlastníkovi pozemku oznámit, a to pod sankcí smluvní pokuty. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

a) uzavřít dohodu o zrušení níže uvedených věcných břemen z katastru nemovitostí váznoucích na 
pozemku označeném jako p.p.č. 2424/4 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města 
Pardubice zřízených ve prospěch společnosti Industrial Trade Services a.s., IČO 27529002, se sídlem 
č.p. 101, 533 32 Čepí, jako vlastníka a každého vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 2573/2 v 
k.ú. Pardubice:  
1. věcné břemeno „C“ a věcné břemeno „D“ týkající se povinnosti strpět na pozemku označeném 
jako p.p.č. 2424/4 v k.ú. Pardubice umístění přípojek splaškové kanalizace, a právo chůze a jízdy 
přiměřené mechanizace za účelem zajištění provozu, údržby, oprav, správy, rekonstrukce a 
odstranění přípojek splaškové kanalizace v rozsahu dle geometrického plánu č. 6843-67/2/2010 dle 
odst. X.6. kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen ze dne 14. 10. 2010 s právními účinky 
vkladu práva ke dne 19. 10. 2010  
2.věcné břemeno „G“ týkající se povinnosti strpět na pozemku označeném jako p.p.č. 2424/4 v k.ú. 
Pardubice umístění vodovodní přípojky, a právo chůze a jízdy přiměřené mechanizace za účelem 
zajištění provozu, údržby, oprav, správy, rekonstrukce a odstranění vodovodní přípojky v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 6843-67/2/2010 dle odst. XI.5. kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
věcných břemen ze dne 14. 10. 2010 s právními účinky vkladu práva ke dne 19. 10. 2010. 
b) uzavřít dohodu se společností Industrial Trade Services a.s., IČO 27529002, o povinnosti 
společnosti po ukončení stavební činnosti či v jiné ujednané lhůtě požádat o zřízení věcných 
břemen, pokud inženýrské sítě budou v pozemku označeném jako p.p.č.2424/4 v k.ú. Pardubice 
umístěny, nebo inženýrské sítě fyzicky odstranit a jejich odstranění vlastníkovi pozemku oznámit, a 
to pod sankcí smluvní pokuty.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
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Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/4134/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení služebnosti cesty a stezky na částech pozemků označených jako p.p.č. 3878/2 o výměře 25 
m2, p.p.č. 3638/4 o výměře 115 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch XXXXXXXXXXXXX,  jako 
vlastníka a každého dalšího vlastníka pozemků označených jako p.p.č. 3638/34, st.p.č. 9545, st.p.č. 
9665, vše v k.ú. Pardubice. 
Dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách 
ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění bude služebnost zřízena za náhradu ve 
výši 200,- Kč/m2/rok+DPH vypočítané z 1/2 rozsahu služebnosti určené geometrickým plánem, a to 
z důvodu, že objekt umístěný na pozemku označeném jako st.p.č.9545 v k.ú. Pardubice je využíván 
z 1/2 pro podnikatelské účely. 
Rozsah služebnosti bude upřesněn geometrickým plánem doloženým žadatelem. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti cesty a stezky na částech pozemků označených jako p.p.č. 
3878/2 o výměře 25 m2, p.p.č. 3638/4 o výměře 115 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 

 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/4135/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 1295/1 o výměře cca 59 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 20/595/19 ze dne 27. 3. 2019 ve výši 800,- 
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. 

 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/4136/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh uznání vlastnického práva statutárním městem Pardubice k pozemku označenému jako 
p.p.č. 2774/59 o výměře 3.504 m2 v k.ú. Pardubice ve prospěch České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 
951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. 
Souhlasné prohlášení bude uzavřeno po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 
společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 601086631, na předmětný pozemek a po 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka 
mostu a komunikace, po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
V souhlasném prohlášení bude ustanovení o závazku dodržení dotačních podmínek, tj, 
udržitelnosti projektu parku na Špici a ustanovení o přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy 
uzavřené na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2774/59 o výměře 70 m2 v k.ú. Pardubice 
se společností EKOSAN servis s.r.o.,  IČO 27505936. 

 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/4137/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 137/4 o výměře 23 m2 a části pozemku 
označeného jako p.p.č. 131/29 o výměře cca 86 m2, vše v k.ú. Trnová z vlastnictví statutárního 
města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 1045-51/20 ze dne 23.8.2020 ve výši 600,- Kč/m2 + DPH v případě, že 
pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým 
bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadateli. 

 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/4138/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 1070/16 o výměře 5 m2, p.p.č. 1070/24 o výměře 
159 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX,  za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 
30/676/20 ze dne 25. 8. 2020 ve výši 380,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve 
výši 3.500,- Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 

 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/4139/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 



  21 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení  pozemku označeného jako p.p.č. 782/53 o výměře 113 m2 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. 498_25_2020 ze dne 13. 8. 2020 ve výši 900,-
Kč/m2. 

 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/4140/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 2027/10000 vzhledem k celku pozemků 
označených jako st.p.č. 5363/1 o výměře 277 m2, st.p.č. 5365/2 o výměře 116 m2, vše v k.ú. 
Pardubice, z podílového vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za cenu dle znaleckého posudku č. 
432/08/2017 ze dne 30. 8. 2017 ve výši 172.295,- Kč  (2.162,85 Kč/m2) s tím, že kupní smlouva 
bude uzavřena za vedlejšího účastenství Společenství vlastníků jednotek domu ke Kamenci čp. 
1312 a Wintrova II čp. 1313, 1314, Pardubice, IČO 26008165, a k zaplacení kupní ceny se zaváže 
tento vedlejší účastník. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uhradit  XXXXXXXXXXXXX částku ve výši 23.260,-Kč za bezesmluvní užívání spoluvlastnického 
podílu ve výši id. 2027/10000 vzhledem k celku pozemků označených jako st.p.č. 5363/1 o výměře 
277 m2, st.p.č. 5365/2 o výměře 116 m2, vše v k.ú. Pardubice  s tím, že předmětná částka bude 
uhrazena z prostředků Společenství vlastníků jednotek domu ke Kamenci čp. 1312 a Wintrova II čp. 
1313, 1314, Pardubice, IČO 26008165. 

 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/4141/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh darování části pozemku označeného jako p.p.č. 111/24 o výměře cca 3.660 m2 v k.ú. 
Ohrazenice včetně vybudované technické infrastruktury umístěné na  částech p.p.č. 111/24 o 
výměře cca 1.243 m2 (sadové úpravy a zeleň - na výkrese vyznačeno zelenou barvou), p.p.č. 111/24 
o výměře cca 209 m2 (parkoviště – na výkrese vyznačeno růžovou barvou),p.p.č. 111/24 o výměře 
cca 1.547 m2 (komunikace – na výkrese vyznačeno modrou barvou), p.p.č. 111/24 o výměře cca 
661 m2 (chodníky – na výkrese vyznačeno šedou barvou) z vlastnictví  společnosti Nové Ohrazenice 
II s.r.o., IČO 08296022, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky do vlastnictví statutárního města 
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Pardubice,  a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na výše uvedenou 
technickou infrastrukturu a po doložení protokolů o převzetí technické infrastruktury do správy 
příslušných správců. Výměra předmětné části bude upřesněna geometrickým plánem doloženým 
společností. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh darování části pozemku označeného jako p.p.č. 111/25 o výměře cca 1.187 m2 v k.ú. 
Ohrazenice včetně vybudované technické infrastruktury na částech p.p.č. 111/25 o výměře cca 751 
m2 (sadové úpravy a zeleň - na výkrese vyznačeno zelenou barvou), p.p.č. 111/25 o výměře cca 118 
m2 (parkoviště – na výkrese vyznačeno růžovou barvou), p.p.č. 111/25 o výměře cca 318 m2 
(chodníky – na výkrese vyznačeno šedou barvou)  z vlastnictví společnosti Nové Ohrazenice s.r.o., 
IČO 02387930, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky do vlastnictví statutárního města Pardubice,  a 
to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou technickou 
infrastrukturu a po doložení protokolů o převzetí technické infrastruktury do správy příslušných 
správců. Výměra předmětné části bude upřesněna geometrickým plánem doloženým společností. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh darování pozemku označeného jako p.p.č. 134/23 o výměře 67 m2 v k.ú. Ohrazenice, včetně 
vybudované technické infrastruktury (přístupová komunikace k bytovým domům) z vlastnictví 
Nové Ohrazenice I s.r.o., IČO 06059155, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky do vlastnictví 
statutárního města Pardubice, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu 
na výše uvedenou technickou infrastrukturu a po doložení protokolu o převzetí technické 
infrastruktury do správy příslušného správce. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení staveb -  řadů vodovodu a splaškové kanalizace na částech pozemků označených jako 
p.p.č. 111/24, p.p.č. 111/25 m2, p.p.č. 134/23 a p.p.č. 111/10, vše v k.ú. Ohrazenice, z vlastnictví 
společnosti Nové Ohrazenice II s.r.o., IČO 08296022, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky a 
společnosti Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že 
předmět odkoupení bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či 
kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na výše uvedené stavby a po doložení písemného 
prohlášení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., že předmětné stavby převezme do 
vlastnictví. 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

darování souboru veřejného osvětlení na částech pozemků označených jako p.p.č. 111/24 
o  výměře 3.660 m2, p.p.č. 111/25 o výměře 1.187 m2, p.p.č. 134/23 o výměře 67 m2, vše v k.ú. 
Ohrazenice, z vlastnictví společností Nové Ohrazenice II s.r.o., IČO 08296022, se sídlem č.p. 166, 
290 01 Choťánky, a Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky a 
Nové Ohrazenice I s.r.o., IČO 06059155, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky, do vlastnictví 
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statutárního města Pardubice, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu 
na výše uvedený soubor veřejného osvětlení a po doložení protokolu o převzetí tohoto souboru do 
správy příslušného správce.   

VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení staveb -  řadů vodovodu a splaškové kanalizace na částech 
pozemků označených jako p.p.č. 111/24, p.p.č. 111/25 m2, p.p.č. 134/23 a p.p.č. 111/10, vše v k.ú. 
Ohrazenice, se společností Nové Ohrazenice II s.r.o., IČO 08296022, se sídlem č.p. 166, 290 01 
Choťánky a společnosti Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 

VII. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít darovací smlouvu na darování souboru veřejného osvětlení na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 111/24 o  výměře 3.660 m2, p.p.č. 111/25 o výměře 1.187 m2, p.p.č. 134/23 
o výměře 67 m2, vše v k.ú. Ohrazenice, se společnostmi Nové Ohrazenice II s.r.o., IČO 08296022, 
Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, a Nové Ohrazenice I s.r.o., IČO 06059155. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 

 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/4142/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 4211 o výměře 71 m2, p.p.č. 717/40 o výměře 
185 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. 1016-22/20 
ze dne 9. 3. 2020 u pozemku označeného jako p.p.č. 717/40 k.ú. Pardubice ve výši 700,-Kč/m2 a 
stanovenou znaleckým posudkem č. 1017-23/20 ze dne 9. 3. 2020 u pozemku označeného jako 
p.p.č. 4211 v k.ú. Pardubice ve výši 4.000,-Kč/m2. 
Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků v rozpočtu města. 

 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/4143/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č.  742/13 o výměře cca 68 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1043-49/20 ze dne 10. 8. 2020 ve výši 700,- 
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 2.400,- Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 3199 o výměře cca 48 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. 1054-60/20 ze dne 18. 8. 2020 ve výši 700,-Kč. 
Výměra výše uvedené části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. Kupní smlouva bude 
uzavřena po výmazu předkupního práva váznoucího na předmětnou část ve prospěch České 
republiky. 

 
Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat               (pro 3, proti 1, zdrž. 7) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o výměře 3 m2, vše 
v k.ú. Popkovice, p.p.č. 164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č. 164/64 o výměře 4 
m2, vše v k.ú. Svítkov, 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 
stavby na výše uvedených pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města 
Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování 
nových výhyben na stezce pro cyklisty a chodce (ul. Táborská) a rozšíření napojení stezky na ul. 
Dostihová. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po vyjmutí části pozemku označených jako p.p.č. 22/2 
o výměře 42 m2 v k.ú. Popkovice ze smlouvy o výpůjčce uzavřené s pobočným spolkem WRC 
PARDUBICE, IČO 75146789. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 
25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, s vynětím částí pozemků 
označených jako p.p.č. 39/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Popkovice a p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2 v k.ú. 
Svítkov ze zemědělského půdního fondu na náklady společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 
25917773. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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odkoupení vybudovaných nových výhyben na stezce pro cyklisty a chodce (ul. Táborská) a rozšíření 
napojení stezky na ul. Dostihová na částech pozemků označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, 
p.p.č. 39/2 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Popkovice, p.p.č. 164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 
45 m2, p.p.č. 164/64 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Svítkov, z vlastnictví společnosti  CZ STAVEBNÍ 
HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu 2.000,- Kč (za každou výhybnu 1.000,- Kč) + 
DPH v případě, že stavby budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či 
kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedené stavby.   

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o 
výměře 3 m2, vše v k.ú. Popkovice, p.p.č. 164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č. 
164/64 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Svítkov, se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 

V. Rada města Pardubic 
Ukládá 

vydat souhlas statutárního města Pardubice společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, 
se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, s vynětím částí pozemků označených jako 
p.p.č. 39/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Popkovice a p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2 v k.ú. Svítkov ze 
zemědělského půdního fondu. Souhlas bude zakotven do smlouvy o výpůjčce. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 

VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení vybudovaných nových výhyben na stezce pro cyklisty a chodce 
(ul. Táborská) a rozšíření napojení stezky na ul. Dostihová na částech pozemků označených jako p.p.č. 
22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Popkovice, p.p.č. 164/4 o výměře 4 m2, 
p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č. 164/64 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Svítkov, se společností  CZ 
STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 30. 9. 2021 

 
 
Návrh usnesení č. 022 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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nájem pozemku označeného jako p.p.č. 2515/14 o výměře 14 m2 v k.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné 10.000,-Kč/rok + DPH  za účelem užívání 
pozemku jako parkovací místo pro osobní auto. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako p.p.č. 2515/14 o výměře 14 m2 v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 

 
 
Návrh usnesení č. 023 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3647/23 o výměře 50 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 
Louda Auto a.s., IČO 46358714, se sídlem č.p. 166, 290 11 Choťánky, na dobu neurčitou s 6 měsíční 
výpovědní dobou, za nájemné 400,-Kč/m2/rok + DPH za účelem umístění a vystavení nových 
osobních vozů žadatele. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3647/23 o výměře 50 m2 v 
k.ú. Pardubice se společností Louda Auto a.s., IČO 46358714. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 

 
 
Návrh usnesení č. 024 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 409/137 o výměře cca 39 m2 v k. ú. Studánka z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX  za kupní cenu 7.800,- Kč 
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. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 
do katastru nemovitostí. V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních 
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sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím 
na předmětném pozemku. 

 
 
Návrh usnesení č. 025 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 2685/4 o výměře 167 m2 v k.ú. Pardubice (mimo 
části zatížené souborem veřejného osvětlení) z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví  společnosti Pinecreek Invest, a.s., IČO 05378427, se sídlem Bělohorská 688/165, Břevnov, 
169 00 Praha 6, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě 
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na 
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 
Pardubice. 
Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, a to po 
doložení zákresu s vyznačením trasy kabelového vedení veřejného osvětlení na přemětném 
pozemku. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, EDERA Group a.s., IČO 27461254, a GasNet, s.r.o., IČO 27295567, na 
předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci věcného břemene vzniklého dle ust. § 22 
odst. 1 a 5 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) ve 
spojení s ust. § 22 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
a váznoucího na předmětném pozemku. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 

 
 
Návrh usnesení č. 026 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 1735/4 o výměře cca 14 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
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Návrh usnesení č. 027 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 2536/26 o výměře 63 m2, p.p.č. 2536/27 o výměře 6 
m2, vše 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se Správou železnic, 
státní organizace, IČO 70994234, na předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývajících z této 
smlouvy do katastru nemovitostí. 

 
 
Návrh usnesení č. 028 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2115/6 o výměře cca 42 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

 
 
Návrh usnesení č. 029 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako st.p.č. 4923 o výměře 93 m2 k.ú. Pardubice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do podílového spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH.Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.       
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Návrh usnesení č. 030 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení bezúplatné služebnosti cesty a stezky na částech pozemků označených jako p.p.č. 3878/2 o 
výměře 25 m2, p.p.č. 3638/4 o výměře 115 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch 
XXXXXXXXXXXXX,  jako vlastníka a každého dalšího vlastníka pozemků označených jako p.p.č. 
3638/34, st.p.č. 9545, st.p.č. 9665, vše v k.ú. Pardubice. Rozsah věcného břemene bude upřesněn 
geometrickým plánem doloženým žadatelem. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatné služebnosti cesty a stezky na částech pozemků označených jako 
p.p.č. 3878/2 o výměře 25 m2, p.p.č. 3638/4 o výměře 115 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 

 
 
Návrh usnesení č. 031 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

finanční vypořádání za bezesmluvní užívání pozemku označeného jako p.p.č. 782/53 o výměře 113 
m2 v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, statutárním městem Pardubice, za období 10 
let zpětně od 17.1.2020, (tj. ode dne podání žádosti) a od 18.1.2020 do 31.12.2020, ve výši 61,- 
Kč/m2/rok, po přidělení finančních prostředků v rozpočtu města. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

po přidělení finančních prostředků v rozpočtu města provést finanční vypořádání za bezesmluvní 
užívání pozemku označeného jako p.p.č. 782/53 o výměře 113 m2 v k.ú. Staré Čívice, s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 9. 2021 
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4 
Revokace usnesení - pozemky 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4144/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 2/20 vzhledem k celku pozemku označeného 
jako p.p.č. 5207/7 o výměře 31 m2 v k.ú. Pardubice, ze spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní 
cenu ve výši 1.612,-Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci investiční akce 
„Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.   

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4145/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh zrušení usnesení č. Z/996/2016. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4146/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh zrušení usnesení č. Z/2803/2018 bod II. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4147/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Mění 

stávající text v usnesení č. 'R/3941/2020' týkajícího se zřízení budoucího věcného břemene a zřízení 
věcného břemene na částech pozemků ve vlastnictví ČR v příslušnosti hospodařit s majetkem státu 
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha, ve prospěch 
statutárního města Pardubice z původního textu „za jednorázovou náhradu ve výši 32,51 
Kč/bm+DPH povýšenou o koeficient inflace ke dni předložení geometrického plánu“ na text „za 
jednorázovou náhradu ve výši minimální sazby, tj. 541,68 kč bez DPH povýšenou o koeficient 
inflace ke dni předložení geometrického plánu“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4148/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/2885/2020' bod III. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 3000/57 o 
výměře cca 118 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice spočívajícího v 
právu chůze a jízdy ve prospěch statutárního města Pardubice. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena zároveň se smlouvou o bezúplatném převodu výše uvedeného pozemku do 
vlastnictví společnosti EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752.   

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 
3000/57 o výměře cca 118 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice 
spočívajícího v právu chůze a jízdy ve prospěch statutárního města Pardubice.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4149/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/1415/2019' bod II. 
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Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/4150/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh zrušení usnesení č. Z/738/2019 bod II. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 218/5 o výměře 85 m2, p.p.č. 716/37 o výměře 285 
m2, p.p.č. 716/42 o výměře 199 m2, p.p.č. 716/61 o výměře 40 m2, p.p.č. 716/62 o výměře 66 m2, 
p.p.č. 728/8 o výměře 53 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 693/36 o výměře cca 9.443 
m2, p.p.č. 728/16 o výměře cca 188 m2, p.p.č. 1212/11 o výměře cca 203 m2, vše v k.ú. Staré Čívice 
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví podílového fondu Conseq Transformovaný 
fond Conseq penzijní společnosti, a.s. s obhospodařováním majetku v podílovém fondu  pro 
Conseq penzijní společnost, a.s., IČO: 279 16 430, DIČ: CZ699003166, se sídlem Rybná 682/14, Staré 
Město, 110 00 Praha 1, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 
32/607/19 ze dne 10.6.2019 ve výši 880,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do 
režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
uvedených částí pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku 
ve výši 3.000,- Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. Žadatel uhradí 
částku ve výši 19,- Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání výše uvedených pozemků, a to od 24. 9. 2014. 

 
 
5 
Předkupní právo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. - pozemky 
 
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 

- Vysvětlil následky vzdání se předkupního práva v souvislosti se zápisem do katastru 
nemovitostí s přihlédnutím k tomu, zda se jedná o veřejně prospěšnou stavbu.  
Ve spolupráci s OHA dojde k postupné revizi předkupních práv. 

 
Bez rozpravy 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění, u 
pozemku označeného jako p.p.č. 1778/51 o výměře 664 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města Pardubice, IČO 00274046. 
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Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění, u 
pozemku označeného jako p.p.č. 1128/33 o výměře 43 m2 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti 
BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice – Dubina, ve prospěch 
statutárního města Pardubice, IČ 00274046. 

 

6 
Rozhodnutí centrálního zadavatele o výběru dodavatele v rámci zavedeného DNS 

na centrální dodávky produktů Oracle - OIT 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4151/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy na dodávky produktů Oracle s dodavatelem Neit Consulting s.r.o., 
Washingtonova 1624/5, 110 00 Praha 1, IČO 27369871, s nabídkovou cenou 118.706,- Kč bez DPH 
(143.634,- Kč včetně DPH), v souladu s rozhodnutím centrálního zadavatele - Ministerstva vnitra ČR 
o výběru dodavatele ve smyslu § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
rámci zavedeného dynamického nákupního systému (DNS) na centrální dodávky produktů Oracle. 
Smlouva tvoří přílohu tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu na dodávky produktů Oracle s dodavatelem Neit Consulting s.r.o., Washingtonova 
1624/5, 110 00 Praha 1, IČO 27369871, s nabídkovou cenou 118.706,- Kč bez DPH (143.634,- Kč 
včetně DPH). 
Z: vedoucí odboru informačních technologií 
T: 30.9.2020 
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7 
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/4152/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-13 "Dodávka 44 ks IP telefonů“ dodavateli VERTIX 
s.r.o.,Pardubice I, Bílé Předměstí, Štrossova 291, IČ: 02199939, s nabídkovou cenou 220 440,- Kč 
bez DPH (266 732,40 Kč včetně DPH). 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4153/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-14 "Dodávka síťových prvků a příslušenství“ dodavateli 
VERTIX s.r.o.,Pardubice I, Bílé Předměstí, Štrossova 291, IČ: 02199939, s nabídkovou cenou 500 
400,- Kč bez DPH (605 484,- Kč včetně DPH). 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4154/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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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-2020-15 "Dodávka 3 ks serverů“ dodavateli AUTOCONT 
a.s.,Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Hornopolní 3322/34, IČ: 04308697, s nabídkovou cenou 
944 400,- Kč bez DPH (1 142 724,- Kč včetně DPH). 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4155/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-16 "Dodávka diskového pole včetně implementačních 
služeb“ dodavateli AUTOCONT a.s.,Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Hornopolní 3322/34, IČ: 
04308697, s nabídkovou cenou 1 670 000,- Kč bez DPH (2 020 700,- Kč včetně DPH). 

 

8 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4156/2020               (pro 11, 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-2020-065 „Zpracování 
PD – oprava 10 volných bytových jednotek v majetku města Pardubic“ dodavateli HMP top s.r.o., 
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27502180 za nabídkovou cenu 238 000,00 Kč bez DPH. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4157/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
4 – přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu "I/37 Pardubice – MÚK Palackého, bezpečné místo pro přecházení 
v ulici Palackého“ v rámci výstavby akce „I/37 PARDUBICE – MÚK PALACKÉHO, DOSTAVBA" 
společnosti  SKANSKA, a.s., IČ: 26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, s 
předpokládanou cenou ve výši 393.474,07 Kč bez DPH. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4158/2020               (pro 11, 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, uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2020-050 – 
havarijní služba. Dodatkem se příloha č. 1 rámcové smlouvy doplňuje o tyto objekty: Milheimova 
č.p. 694, Pardubice – azylový dům pro muže; Na Spravedlnosti č.p. 803, Pardubice – azylový dům 
pro ženy; Češkova č.p. 1240, Pardubice – ubytovna. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2020-050 – havarijní služba. 
 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 30. 9. 2020 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4159/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce "Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)“ zadávané v 
otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2019/025 ze dne 
26.11.2019, na základě změnových listů č. 04-06 upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní 
realizaci, s dodavatelem „MIROS Pardubice a.s., Hradecká 545, 533 52 Pardubice, IČO: 27523934 s 
cenou víceprací  ve výši 1.389.619,22 Kč bez DPH a cenou méněprací ve výši  - 1.069.604,71 Kč bez 
DPH. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 



  37 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2019/025 ze dne 26.11.2019 s dodavatelem 
MIROS Pardubice a.s., Hradecká 545, 533 52 Pardubice, IČO: 27523934, v rámci realizace akce 
„Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)“ na základě 
změnových listů č. 04-06, upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci s cenou prací 
(vícepráce a méněpráce) ve výši 320.014,51 Kč bez DPH. 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 15.10.2020 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4160/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dohody o využití přebytečné ornice v souvislosti se stavbou „CYKLISTICKÁ STEZKA I/36 
TRNOVÁ-FÁBLOVKA-DUBINA (SV obchvat )“, mezi  společností VYKO spol. s.r.o. se sídlem Velké 
Koloděje 12, 533 04 Sezemice, IČO 47473720 a Statutárním městem Pardubice, Pernštýnské nám. 
1, 530 21 Pardubice, IČO: 00274046. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Dohodu o využití přebytečné ornice v souvislosti se stavbou „CYKLISTICKÁ STEZKA I/36 
TRNOVÁ-FÁBLOVKA-DUBINA (SV obchvat )“, mezi  společností VYKO spol. s.r.o. se sídlem Velké 
Koloděje 12, 533 04 Sezemice, IČO 47473720  a Statutárním městem Pardubice, Pernštýnské nám. 
1, 530 21 Pardubice, IČO: 00274046.  
 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 15. 10. 2020 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4161/2020               (pro 11, 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. 13 odst. 
7 písm. b) směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci podlimitní veřejné 
zakázky č. OVZ-VZZR-2020-002 "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ zadané v 
otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2020 a to na základě 
změnového listu č. 1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavatelem 
SKOS s.r.o., Skuteč, IČO: 62027077, s cenou víceprací ve výši 768.783,64 Kč bez DPH. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2020 s dodavatelem SKOS s.r.o., Skuteč, IČO: 
62027077, v rámci realizace akce "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“, na základě 
změnového listu č. 1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou 
dodatečných prací (vícepráce) v celkové výši 768.783,64 Kč bez DPH. 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 15.10.2020 

9 
Prodej zbytkové nebytové jednotky - nábřeží Závodu míru č. 1822/100 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4162/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje jednotky č. 1822/100, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy č.p. 
1822, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č. parc. st. 7224, nábř. 
Závodu míru, včetně id. podílu 3702/477978 na společných částech domu č.p. 1822   stojícího na 
pozemku označeném jako st.p.č. 7224, id. podílu 3702/477978 na pozemku označeném jako st. p. 
č. 7224, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné 
opakované dražby, a to za podmínky, že vyvolávací cena bude činit 80% z ceny nemovitých věcí v 
místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje výše 
uvedených nemovitostí podle bodu I. 
 
Z:  Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T:  31. 12. 2020 

10 
Revokace usnesení - Česká pošta, s.p. 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 
- Bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4163/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 

usnesení č. 'R/7694/2018' Rady města Pardubic ze dne 12.4.2018, takto: 
a) v bodu I. podbodu 2 se text „ ve standardním znění “ nahrazuje textem „ ve znění, které je 
přílohou tohoto usnesení “, 
b) 
v bodu II. se datum 31.8.2018 nahrazuje datem 31.10.2020. 
Ostatní text zůstává beze změny. 

11 
PAP PARDUBICE o.p.s. - záměr změny nájemní smlouvy 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4164/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

záměr změny nájemní smlouvy ze dne 23.4.2012 ve znění dodatků č.1 až 4,   uzavřené se 
společností PAP PARDUBICE o.p.s., IČ 288 25 781 se sídlem Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice, jako 
nájemce Aquacentra Pardubice. Změna bude spočívat v 
a) 
rozšíření předmětu nájmu o movité věci uvedené v příloze tohoto usnesení, 
b) 
zvýšení nájemného za movité věci na 1.950.991,89 Kč + DPH/rok, 
c) 
zvýšení nájemného za budovu čp. 2664 ul. Jiráskova - Zelené Předměstí a budovu bez čp./če. na 
st.p.č. 8224 v obci a k.ú. Pardubice na 15.963.658,06 Kč + DPH/rok, výpočet nájemného je uveden v 
příloze tohoto usnesení, 
vše od 1.7.2020. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zveřejnit záměr podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.10.2020 

12 
Revokace usnesení - oprava identifikačních údajů 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4165/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 

stávající text uvedený v bodě I. usnesení Rady města Pardubic č. R/4006/2020 ze dne 20. 7. 2020, 
týkající se příjmení a datumu narození jednoho ze společných žadatelů o nájem bytu z původního 
textu: „paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX“ na text „paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX“. Ostatní text zůstává beze změny. 

 
13 
Dostihový spolek a.s. - žádost o prominutí části nájemného 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů rady Petra Kvaše a Ludmily Ministrové podána informace o jejich poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4166/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh dohody o poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného za užívání areálu dostihového závodiště 
na základě nájemní smlouvy ze dne 26.1.2020 ve znění dodatků č. 1 až 11 společnosti Dostihový 
spolek a.s., IČ 48155110, se sídlem Pražská 507, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za období od 
1. dubna 2020 do 31.prosince 2020. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic předložit ZmP návrh dle bodu I.  
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.9.2020 

 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 1, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na prominutí nájemného za užívání areálu dostihové ho závodiště na základě nájemní smlouvy 
ze dne 26.1.2020 ve znění dodatků č. 1 až 11 společnosti Dostihový spolek a.s., IČ 48155110, se 
sídlem Pražská 507, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za období od 12. března 2020 do 17. května 
2020. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic předložit ZmP návrh dle bodu I.  
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.9.2020 

 

14 
Smlouva o výpůjčce - Lentilka - Integrační školka a rehabilitační centrum 

 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4167/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací města Lentilka – integrační školka a 
rehabilitační centrum, IČ 001 90 730, se sídlem Prodloužená 278, Polabiny, 530 09 Pardubice, na 
prostory o výměře 111,22 m2, které se nacházejí v 1. nadzemním podlaží  budovy  čp. 278 v ul. 
Prodloužená, části obce Polabiny, která je součástí pozemku označeného jako st.p.č. 5647/1, 
pozemku ozn. jako st.p.č. 5646, jehož součástí je stavba bez čp./če. (objekt obč. vybavenosti), 
pozemku ozn. jako st.p.č. 5648, jehož součástí je stavba bez čp./če. (objekt obč. vybavenosti), 
pozemku ozn. jako st.p.č. 6754, jehož součástí je stavba bez čp./če. (objekt obč. vybavenosti) a 
pozemku ozn. jako p.p.č. 3702/8 a p.p.č. 3702/32, vše v  k.ú. a obci  Pardubice. Smlouva o výpůjčce 
bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o výpůjčce podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.9.2020 

15 
Veřejné zakázky KT 

 
Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník 

- Okomentoval jednotlivé návrhy 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4168/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. KT-VZMR-14 s názvem „Výběr dodavatele na záruční a pozáruční servis a opravy vozidel 
značky Škoda pro vozový park MmP na 4 roky“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky: 
• AUTO DRYML a.s., Generála Svobody 658, 53351 Pardubice, IČO: 27528464 
• Autocentrum Barth a.s., Hůrka 1798, 530 12 Pardubice, IČO: 25278924 
• Louda Auto a.s., Choťánky 166, 290 01 Poděbrady, IČO: 46358714 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. KT-VZMR-14 s názvem „Výběr dodavatele na záruční a pozáruční servis a opravy vozidel 
značky Škoda pro vozový park MmP na 4 roky“ hodnotící komisi v tomto složení: 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Petr Marek –KT, vedoucí úseku autoprovozu 
• Hana Malátová – KT, OHS 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4169/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. KT-VZMR-15 s názvem „Zakoupení osobního automobilu Škoda Fabia Combi“ níže 
uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
 
• AUTO DRYML a.s., Generála Svobody 658, 53351 Pardubice, IČO: 27528464 
• Autocentrum BARTH a.s., Hůrka 1798, 530 12 Pardubice, IČO: 25278924 
• Louda Auto a.s. , Choťánky 166, 290 01 Poděbrady , IČO: 46358714 
• Auto Hybeš s.r.o., Dřenice 122, 53701 Chrudim  IČO: 28818831 
• Auto MERCIA a.s., Dašická 1228, 53701 Chrudim IČO: 25922076 
• Výzva bude uveřejněna na webových stránkách zadavatele 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. KT-VZMR-15 s názvem „Zakoupení osobního automobilu Škoda Fabia Combi“ hodnotící 
komisi v tomto složení:  
 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Petr Marek – KT, vedoucí úseku autoprovozu 
• Hana Malátová – KT, OHS 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4170/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. KT-VZMR-16 s názvem „Servis klimatizačních a vzduchotechnických jednotek v budovách 
Magistrátu města Pardubic“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
 
• M-Tech s.r.o., Průmyslová 526, 530 03 Pardubice, IČO: 60108550 
• Elklima s.r.o., Chrudimská 2905, 530 02 Pardubice, IČO : 15050521 
• AMV CZECH s.r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice, IČO : 28773918 
• MAXIMUM, s.r.o., Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, IČO : 62062042 
• THERMO spol. s r.o., Jana Palacha 2764, 530 02 Pardubice, IČO : 00529737 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. KT-VZMR-016 s názvem „Servis klimatizačních a vzduchotechnických jednotek v 
budovách Magistrátu města Pardubic“ hodnotící komisi v tomto složení: 
 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Květa Baladová – KT, vedoucí OHS 
• Hana Malátová – KT, OHS 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4171/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 
odst. 2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu ,, Dodávka úklidových a hygienických prostředků pro Magistrát města Pardubic“ 
dodavateli PEMA VELKOOBCHOD s.r.o., se sídlem Šumavská 532/1, 46002 Liberec 4, IČO 46713301, 
s nabídkovou cenou uvedenou v nabídkovém listu, který je přílohou tohoto usnesení, s max. 
limitem čerpání ve výši 2 mil. Kč bez DPH za dobu trvání rámcové smlouvy. 
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16 
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/4172/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. D0598/00059/20, která byla 
uzavřena dle usnesení RmP č. R/3508/2020 mezi Statutárním městem Pardubice a Pardubickou 
krajskou organizací ČUS, IČ 70926344, K Vinici 1901, Pardubice.   

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4173/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. D0598/00002/20, která byla uzavřena dle usnesení 
RmP č. R/2932/2020 mezi Statutárním městem Pardubice a Společností Parkinson, z.s., klub 
Pardubice, IČ 60458887, Volyňská 933/20, Praha. 

17 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – OŠKS – Městské slavnosti Pardubice 

2020 - podzimní část – zajištění technických služeb 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4174/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a čl. 14 odst. 4 Zadávacího řádu veřejných zakázek o přímém zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění technických služeb v rámci projektu Městské slavnosti 
Pardubice 2020“ v celkové výši 244 259,- Kč bez DPH dodavateli Služby města Pardubic a.s., IČ 
25262572, se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí služeb mezi statutárním městem Pardubice a obchodní společností 
Služby města Pardubic a.s., IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, která je přílohou 
tohoto usnesení. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb mezi statutárním městem Pardubice a obchodní společností 
Služby města Pardubic a.s., IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, která je přílohou 
tohoto usnesení.  
 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
T: 8.10. 2020 

18 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4175/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
zadávané v otevřeném řízení "Přístavba ZŠ Svítkov – IT vybavení“, že ekonomicky nejvýhodnější 
nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka dodavatele, který 
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je vybrán k uzavření smlouvy: AUTOCONT a.s., Ostrava, IČO: 04308697, s nabídkovou cenou ve výši 
4.413.240,-- Kč bez DPH; druhý v pořadí se umístil dodavatel FLAME Systém s.r.o., Ostrava, IČO: 
26846888, s nabídkovou cenou ve výši 4.474.800,-- Kč bez DPH; třetí v pořadí se umístil dodavatel 
XANADU a.s., Praha, IČO: 14498138, s nabídkovou cenou ve výši 4.479.500,-- Kč bez DPH. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4176/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 
"Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích“, zadané v otevřeném řízení, o uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2018 s dodavatelem CROSS Zlín, a.s., Zlín, IČO: 60715286, s cenou 
přidaného plnění ve výši 823.150,-- Kč bez DPH. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2018 s dodavatelem CROSS Zlín, a.s., Zlín, IČO: 
60715286, s cenou přidaného plnění ve výši 823.150,-- Kč bez DPH. 
Z: Ing. Čada, vedoucí ORS 
T: 30. 10. 2020 

19 
SUMP 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4177/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

Průběžnou zprávu o zpracování Plánu udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice, 
která je přílohou tohoto usnesení. 
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20 
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o provozování věžové kolárny 

 
 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- Uvedl, že se jedná o navrácení se k původní ceně ve výši 10,- Kč denně za úschovu kola v 
cyklověži.  O navýšení budou informovány České dráhy. 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4178/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě o provozování věžové kolárny se společností Dopravní 
podnik města Pardubic a.s., IČ 63217066, se sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice, a to ve znění, 
které je přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o provozování věžové kolárny se společností Dopravní 
podnik města Pardubic a.s., IČ 63217066, se sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice, a to ve znění, 
dle přílohy v usnesení č. 1 bodu I.  
 
Z: Ing. Martin Charvát 
    Ing. Vladimír Bakajsa 
 
Termín: 30.9.2020 

21 
Udělení záštity Statutárního města Pardubice 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4179/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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udělení záštity statutárního města Pardubice nad akcí Charitativní vánoční jarmark, který se 
uskuteční v Pardubicích v hudebním sále radnice dne 29.11.2020. 

22 
Zahraniční služební cesta - Švédsko 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4180/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zahraniční služební cestu náměstka primátora Bc. Jana Nadrchala ve dnech 9. 9. 2020 - 12. 9. 2020 
do švédského Malmö. 

23 
Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4181/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

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

24 
Program XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- Do programu byla doplněna nová zpráva: 33. Smlouva o spolupráci s městem Holice a 
městem Přelouč – COVID 19 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4182/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh programu XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020 včetně předkladatelů 
takto: 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 
 
3. Podmínky pro poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného, pachtovného a plateb za umístění 
reklamních zařízení na pozemcích města 
P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 
 
4. Revokace usnesení - pozemky 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
5. Prodej nebytové jednotky č. 414/1, Sladkovského ul. 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
6. Prodej zbytkových nebytových jednotek 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
7. Dostihový spolek a.s. - žádost o prominutí části nájemného 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
8. Terminál JIH - postup a výstavba 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Dvořáčková Helena, zastupitelka města Pardubic 
Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 
 
9. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
10. Dotační smlouva P-PINK 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
11. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
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P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
12. Novela Statutu 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
13. Odprodej použitých žulových obrub OP 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
14. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb,služby odstraňování vozidel 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
15. Schválení XX. změny Územního plánu města Pardubice 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
16. Schválení XXI. změny Územního plánu města Pardubice a I. změny územního plánu obce 
Hostovice 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
17. IX. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
18. Problematika Dostihový spolek a. s. (nová akcionářská smlouva, zvýšení ZK) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
19. Problematika EBA a. s. (aktualizace využití ZK) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
20. Revokace usnesení č. Z/107/2015 (plnění usnesení č. Z/1409/2020) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
21. Nabídka odkupu akcií ve VAK Pce a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
22. Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí 2020 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
23. Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci II. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
24. Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
25. Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
26. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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27. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice a Pravidla pro 
poskytování dotací z Programu podpory Pardubičtí tahouni pro období 2021 - 2023 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
28. Dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a 
zvyšování bezpečnosti 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
29. Zřizovací listiny základních škol 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
30. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
31. Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
32. Příprava změn ve strategii řízení a údržby města vedoucí k provozním úsporám 
P: Brendl František, zastupitel města Pardubic 

33. Smlouva o spolupráci s městem Holice a městem Přelouč – COVID 19 
P: Martin Charvát, primátor města 
Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
34. Diskuse 
 
Informativní zprávy: 
 
Plnění usnesení č. Z/107/2015 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
 
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
Výroční zpráva Nadace pro rozvoj města Pardubic za rok 2019 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

25 
Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4183/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, K 
Dubině 693, 530 06  Pardubice, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4184/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení týkající se místa 
poskytování školských služeb – školní jídelny na adrese Miloslava Špinky 1350, Svítkov, 530 06 
Pardubice, IČ: 75018225 s kapacitou 125 stravovaných v Mateřské škole Doubek Pardubice-Svítkov 
a Lány na Důlku od 30.9.2020. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podat žádost o zápis změny místa poskytování školských služeb – školní jídelny Mateřské školy 
Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, Miloslava Špinky 1350, Svítkov, 530 06  Pardubice, IČ: 
75018225, v rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30.09.2020 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4185/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení týkající se poskytování 
školských služeb – školní jídelny-výdejny v Mateřské škole Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na 
Důlku, IČ: 75018225 na odloučeném pracovišti Lány na Důlku 35, 530 02  s kapacitou 35 
stravovaných od 1.10.2020. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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podat žádost o zápis změny poskytování školských služeb – školní jídelny-výdejny Mateřské školy 
Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, v Mateřeské škole Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na 
Důlku, IČ: 75018225 na odloučeném pracovišti Lány na Důlku 35, 530 02 v rejstříku škol a školských 
zařízení Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30.09.2020 

26 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu „Ordinace praktického 

lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučení“ 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4186/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu "Ordinace praktického lékaře 
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením" dle přílohy č. 1 tohoto návrhu usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu "Ordinace praktického lékaře 
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením" dle přílohy č. 1 tohoto návrhu usnesení. 
Z: Iva Bartošová 
T: 30.10.2020 

27 
Úprava kapacit školských zařízení 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4187/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 



  55 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost 
vykonává Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, a to ze 210 na 240 žáků od školního 
roku 2020/21. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podat žádost o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává 
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
T: 30. 9. 2020 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4188/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti ke Krajskému úřadu Pardubického kraje o zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení, týkající se výmazu místa poskytování školských služeb školní jídelny - vývařovny na adrese 
Štrossova 357, 53003, Pardubice, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola Pardubice-
Svítkov, Školní 748. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podat žádost ke Krajskému úřadu Pardubického kraje o výmaz místa poskytování školských služeb 
školní jídelny-vývařovny na adrese Štrossova 357, 53003, Pardubice. 
T: 30. 9. 2020 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4189/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti ke Krajskému úřadu Pardubického kraje o zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení, týkající se výmazu místa poskytování školských služeb školní jídelny - výdejny na adrese 
Školní 748, 53006 Pardubice, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola Pardubice-
Svítkov, Školní 748. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podat žádost ke Krajskému úřadu Pardubického kraje o výmaz místa poskytování školských služeb 
školní jídelny-výdejny na adrese Školní 748, 53006, Pardubice-Svítkov.   
T: 30. 9. 2020 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 

28 
Úprava platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 

Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4190/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 

s účinností od 01.10.2020 plat dle návrhu:  
Mgr. Radce Melichnové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Pardubice, nábřeží 
Závodu míru 1961. 

29 
Záležitosti příspěvkových organizací - MŠ 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4191/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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vyplacení mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 448, 
Mgr. Ivě Škaloudové ve výši dle přílohy za tandemový mentoring a koučink začínající ředitelce 
Mateřské školy Pardubice-Polabiny, Odborářů 345 Bc. Lence Veselíkové od 1.1.2019 do 31.12.2019. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4192/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

vyplacení mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Pardubice, Benešovo náměstí 2115,  Šárce 
Fišerové, ve výši dle přílohy za tandemový mentoring a koučink p. Venuši Novotné, pověřené 
řízením Mateřské školy Korálek Pardubice Rumunská 90 od 25.2.2020 do 31.7.2020. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4193/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

vyplacení mimořádné odměny p. Venuši Novotné, pověřené řízení Mateřské školy Korálek 
Pardubice, Rumunská 90 ve výši dle přílohy za úspěšné zvládnutí řízení mateřské školy po dobu 
pověření řízením v období od 13.11.2018 do 31.7.2020. 

30 
Licenční a podlicenční smlouva - projekt Pilotní ověření sociálního bydlení 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4194/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Licenční smlouvu k produktům z realizace projektu Pilotní ověření systému sociálního bydlení na 
lokální úrovni v Pardubicích v rámci Operačního programu Zaměstnanost, která jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení (viz příloha č.1). 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Podlicenční smlouvu k produktům z realizace projektu Pilotní ověření systému sociálního bydlení 
na lokální úrovni v Pardubicích v rámci Operačního programu Zaměstnanost, která jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení (viz příloha č.2). 

31 
Diskuse 

T. Pelikán vznesl dotaz, zda je koordinována změna provozu MHD v souvislosti s rekonstrukcí ulice 
Palackého a uzavřením lávky v Rosicích a Svítkově → reagoval P. Kvaš s tím, že orgány města nebyly o 
této změně informovány; pro akce Zlatá přilba a Velká pardubická je průjezd zajištěn. 

M. Charvát otevřel diskusi nad nedostačující informovaností samosprávy města v souvislosti s tím, že 
účastníkem stavebního řízení je pouze městský obvod (např. přeložení zastávek). T. Pelikán uvedl 
některé konkrétní změny týkající se provozu městské hromadné dopravy. 

 
_____________________________________________________________________________ 

Schůze byla ukončena v 11:15 hodin. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………… 
Martin Charvát 
primátor města Pardubic  

 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Jan   N a d r c h a l 
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……………………………………………… 
Ludmila  M i n i s t r o v á       
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 11.09.2020      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (59 stránek) 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.  

 

 
        
 
 

 

 

 


