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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 26.11.2020 od 14:00 hodin  

v centru IDEON, Jiráskova 1963, PARDUBICE 

  
 XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil primátor města Pardubic Martin 

Charvát, který úvodem přivítal všechny přítomné.  
 
Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku jednání přítomno 24 členů. V průběhu 
zasedání se dostavilo dalších 12 členů zastupitelstva města.  3 zastupitelé byli omluveni. 
 
Zapisovatelkou byla jmenována Alena Pešková. 
 
Ověřovateli zápisu z minulého XXIII. zasedání ZmP byli: 
 

- František  B r e n d l  
- Robert  K l č o 

   
Písemné připomínky nedošly. 
Zápis a usnesení z XXIII. zasedání zastupitelstva byly  s c h v á l e n y. 
 
Ověřovateli zápisu z XXIV. zasedání zastupitelstva byli jmenováni: 
 
- Ivana  D o l e č k o v á 
- Vítězslav  Š t ě p á n e k  
 
 
Pracovní předsednictvo pro XXIV. zasedání bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  
(pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
 
- Petr  K v a š    
- Jan  N a d r c h a l  
- Jakub  R y c h t e c k ý 
- Jan  M a z u c h  
- Martin  Ch a r v á t  
 
 
 
 



  2 

 
Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
(pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
 
- Jan  H r u b e š  
- Jan  P r o ch á z k a    
- Vladimír  M a r t i n e c   
 
 

 

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program XXIV. zasedání ZmP dne 26.11.2020 byl schválen změn takto: 

 

1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
3. Revokace usnesení Z/1517/2020 

P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
4. Odkoupení objektu č.p. 2113 stojícího na st.p.č. 7352 v k.ú. Pardubice 

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

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
5. Revokace usnesení - pozemky 

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

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
6. Problematika HC DYNAMO PARDUBICE, a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
7. Návrh změn stanov SmP a.s., DPmP a.s., RFP a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
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Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Tomášek Petr, advokátní kancelář Mgr. Radka Matoulka 
Sýkorová Klára, právník SmP a.s. 
Slezák Martin, právník DPmP a.s. 
Lebeda Miloš, právník RFP a.s. 

8. Plnění usnesení č. Z/1497/2017 a č. Z/1083/2020 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

9. XII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
10. Vzdání se práva na nabytí majetku v pozůstalostním řízení 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

Provazníková Iva, kancelář tajemníka 
11. Smluvní vztahy s VAK Pardubice, a.s. (Smlouva o upsání akcií, Smlouva o započtení pohledávek) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 
12. Darovací smlouva - tablety pro Sociální služby města Pardubic 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 

13. Smlouva o dotaci na zvláštní přepravu handicapovaných 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 

Bureš Pavel, odbor dopravy 
14. Úpis akcií ve 2. kole ve společnosti Dostihový spolek a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

15. Ocenění města Pardubic 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Snopková Kateřina, kancelář primátora 
16. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
17. Dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní 
oblasti 

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

18. Revokace usnesení - dotace z oblasti sportu 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
19. Žádosti o dotaci 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Rašková Kateřina, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
20. Diskuse 
 
Informativní zprávy - Měření radonu ve školských zařízeních v Pardubicích 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Memorandum o spolupráci při přípravě projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Sršeň Michal, vedoucí kanceláře primátora 

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Rajtrová Helena, odbor hlavního architekta 

Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Právní kroky magistrátu ve věci tzv. nanoroušek TNG 

P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

 
 

 

II. 
Zápis a usnesení z XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020 byly schváleny. 

 

 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- Vyzval přítomné k dotazům 



  5 

 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
Jakub Kutílek 
Petr Klimpl 
Petr Kvaš 
Vít Ulrych 
Jan Nadrchal 
Ivana Böhmová 
Jakub Rychtecký 
Jan Procházka 
Karel Haas 
Jan Hrubeš 
Jan Mazuch 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1704/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního zasedání 
Zastupitelstva města Pardubic. 

2 
Převody a prodeje nemovitostí 

 
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 
 
V rozpravě vystoupil:  viz zvukový záznam 
Jakub Kutílek 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1705/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'Z/1255/2020'. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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prodej pozemku označeného jako p.p.č. 117/26 o výměře 56 m2 a částí pozemků označených jako 
p.p.č. 117/27  o výměře 35 m2 (dle geometrického plánu č. č. 813-93/2020 p.p.č. 117/43), p.p.č. 
117/22 o výměře 18 m2 (dle geometrického plánu č. č. 813-93/2020 p.p.č. 117/42), p.p.č. 140/13 o 
výměře 6 m2 (dle geometrického plánu č. 813-93/2020 p.p.č. 140/14), vše v k.ú. Trnová  
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti POLIKLINIKA TRNOVÁ s.r.o., 
IČO 05918243, se sídlem Jiřího Potůčka 250, Trnová, 530 09 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 2388-01/20 ze dne 24. 2. 2020 ve výši 1.290,- 
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. Žadatel 
uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.876,30 Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
na část pozemku označeného jako p.p.č.140/13 k.ú. Trnová ve prospěch společnosti CZ STAVEBNÍ 
HOLDING, a.s., IČO 25917773, za podmínky, že v kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o 
akceptaci přechodu práv a povinností vyplývající z této smlouvy. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 117/9 o výměře 53 m2 (dle geometrického plánu 
č. 805-26/2020 p.p.č. 117/9), p.p.č. 117/16 o výměře 116 m2 (dle geometrického plánu č. 813-
93/2020 p.p.č. 117/40), vše v k.ú. Trnová z vlastnictví společnosti POLIKLINIKA TRNOVÁ s.r.o., IČO 
05918243, se sídlem Jiřího Potůčka 250, Trnová, 530 09 Pardubice, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 2388-
01/20 ze dne 24. 2. 2020 ve výši 1.290,- 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. Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva váznoucího 
na předmětných pozemcích. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 117/26 o výměře 56 m2 a částí 
pozemků označených jako p.p.č. 117/27  o výměře 35 m2 (dle geometrického plánu č. č. 813-
93/2020 p.p.č. 117/43), p.p.č. 117/22 o výměře 18 m2 (dle geometrického plánu č. č. 813-93/2020 
p.p.č. 117/42), p.p.č. 140/13 o výměře 6 m2 (dle geometrického plánu č. 813-93/2020 p.p.č. 
140/14), vše v k.ú. Trnová  
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti POLIKLINIKA TRNOVÁ s.r.o., 
IČO 05918243. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 117/9 o výměře 53 m2 
(dle geometrického plánu č. 805-26/2020 p.p.č. 117/9), p.p.č. 117/16 o výměře 116 m2 (dle 
geometrického plánu č. 813-93/2020 p.p.č. 117/40), vše v k.ú. Trnová z vlastnictví společnosti 
POLIKLINIKA TRNOVÁ s.r.o., IČO 05918243, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1706/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

směnu pozemků označených jako p.p.č. 2515/25 o výměře 13 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví 
statutárního města Pardubice za p.p.č. 2515/22 o výměře 13 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX bez finančního vyrovnání. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít směnnou smlouvu na směnu pozemků označených jako p.p.č. 2515/25 o výměře 13 m2 v 
k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice za p.p.č. 2515/22 o výměře 13 m2 v k.ú. 
Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1707/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

záměr budoucího prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 2.529 m2 v 
k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti TOSEDA s.r.o., 
IČO 29199077, se sídlem U Panasonicu 376, Staré Čívice, 530 06 Pardubice, pro plánované rozšíření 
areálu společnosti s tím, že žádost o prodej předmětného pozemku bude podána do 30. 6. 2023. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1708/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2271 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek v domě 
Jilemnického ul. 2236-39 v Pardubicích, IČO 25989545, se sídlem Jilemnického 2239, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu 500,- Kč/m2 povýšenou o DPH v případě, že pozemek 
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bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude 
upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2271 o výměře cca 32 m2 v 
k.ú. Pardubice se Společenstvím vlastníků jednotek v domě Jilemnického ul. 2236-39 v Pardubicích, 
IČO 25989545. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1709/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 693/6 o výměře cca 700 m2 v k.ú.  Staré Čívice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o., 
IČO 25269674, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní 
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2734/16/2019 ze dne 29. 8. 2019 
ve výši 800,- 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 
žadatelem.  
Kupní smlouva bude uzavřena: 
- po uzavření smluv o zřízení věcných břemen se společnostmi Vodovody a kanalizace Pardubice 
a.s., IČO 60108631, a Conseq penzijní společnost, a.s., IČO 27916430, na předmětný pozemek a po 
vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí, 
- po přemístění reklamního totemu a po realizaci přeložky veřejného osvětlení mimo prodávaný 
pozemek,  
- po vyjmutí předmětné části pozemku z nájemní smlouvy uzavřené s XXXXXXXXXXXXX,  
- po doložení písemné dohody týkají se kamenného valu s XXXXXXXXXXXXX.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 693/6 o výměře cca 700 m2 
v k.ú.  Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti EKO-INVEST 
PARDUBICE s.r.o., IČO 25269674 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1710/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 693/6 o výměře cca 363 m2, v k.ú. Staré Čívice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2734/16/2019 ze dne 29. 8. 2019 ve výši 800,- 
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 žadatelem.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětný pozemek a po vkladu práv 
vyplývajícího z této smlouvy do katastru nemovitostí.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 693/6 o výměře cca 363 m2, 
v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1711/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 438/4 o výměře 1.064 m2 (dle geometrického 
plánu č. 341-80/2020 p.p.č. 438/59) v k.ú. Opočínek z vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice, za kupní cenu tržní stanovenou znaleckým posudkem č. 
094/1988/2019 ze dne 22. 11. 2019 ve výši 950,-Kč/m2  povýšenou o DPH v případě, že pozemek 
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
Kupní smlouva na předmětnou část bude uzavřena se smlouvou o zřízení věcného břemene na 
části pozemku označeného jako p.p.č. 438/4 o výměře 1.064 m2 v k.ú. Opočínek, v rozsahu 
geometrického plánu č. 297-007/2013, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 438/4 o výměře 1.064 
m2 (dle geometrického plánu č. 341-80/2020 p.p.č. 438/59) v k.ú. Opočínek z vlastnictví 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1712/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

záměr odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. p.p.č. 2062/3 o výměře cca 15 m2, p.p.č. 
2798/48 o výměře cca 267 m2, p.p.č. 2149/8 o výměře cca 47 m2, vše v k.ú. Pardubice (na snímku 
vyznačeno zeleně), z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Praha 1, 
Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015, do vlastnictví statutárního města Pardubice. Odkoupení 
předmětných pozemků bude po realizaci stavby "Terminál JIH, Pardubice“ předloženo s kupní 
cenou a geometrickým zaměřením do Rady města Pardubic a Zastupitelstva města Pardubic. 

 
Návrh usnesení č. 009 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 41/1 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Trnová 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.  
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. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o výměře cca 29 m2 v k.ú. Pardubičky 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 
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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. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 41/1 o výměře cca 65 m2 v 
k.ú. Trnová z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o výměře cca 29 m2 v 
k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 
 
Návrh usnesení č. 010 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o výměře cca 29 m2 v k.ú. Pardubičky 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.   

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o výměře cca 29 m2 v 
k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 
 
Návrh usnesení č. 011 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, nehl. 0) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 195/10 o výměře cca 7 m2 v k.ú. Černá za Bory 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. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 195/10 o výměře cca 7 m2 v 
k.ú. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 
 
Návrh usnesení č. 012 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 1455/48 o výměře 154 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 1455/48 o výměře 154 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 
 
Návrh usnesení č. 013 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, nehl. 0) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 492/30 o výměře 439 m2 a p.p.č. 492/70 o výměře 130 m2, 
vše v k.ú. Pardubičky (mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného 
pásma a mimo části pozemku označeného jako p.p.č. p.p.č. 492/70 v k.ú. Pardubičky, na které je 
umístěn přístřešek MHD) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti ELDIS 
Pardubice, s.r.o., IČO 15050742, se sídlem Dělnická 469, Pardubičky, 533 01 Pardubice, 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 pozemky budou spadat 
do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra 
výše uvedených částí pozemku žadatelem. 
Geometrický plán bude odsouhlasen společnostmi Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572 a 
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice a doloží souhlasné vyjádření společnosti MIROS Pardubice 
a.s.,  IČO 275 23 934. 
Kupní smlouva bude uzavřena po zúžení věcného břemene na pozemku označeném jako p.p.č. 
492/30 v k.ú. Pardubičky se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 492/30 o výměře 439 m2 a p.p.č. 
492/70 o výměře 130 m2, vše v k.ú. Pardubičky (mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení 
včetně jeho ochranného pásma a mimo části pozemku označeného jako p.p.č. p.p.č. 492/70 v k.ú. 
Pardubičky, na které je umístěn přístřešek MHD) z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o., IČO 15050742. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 
 
Návrh usnesení č. 014 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 1042/21 o výměře 76 m2, p.p.č. 2988/3 o výměře 8 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 pozemky budou spadat 
do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud 
bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 



  14 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 1042/21 o výměře 76 m2, p.p.č. 
2988/3 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 
 
Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2423/5 o výměře cca 36 m2 v k.ú. Pardubice (mimo část 
zatíženou kabelovým vedením veřejného osvětlení) z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví Společenství pro dům čp. 2498 – 2500 K Blahobytu, Pardubice, IČO 28819560, se sídlem K 
Blahobytu 2500, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu 500,- Kč/m2 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. Geometrický plán bude 
odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572.  
Kupní smlouva bude uzavřena po zúžení věcného břemene na předmětném pozemku se společností 
Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621 a po zřízení věcného břemene na předmětném pozemku se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2423/5 o výměře cca 36 m2 v 
k.ú. Pardubice (mimo část zatíženou kabelovým vedením veřejného osvětlení) z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství pro dům čp. 2498 – 2500 K Blahobytu, 
Pardubice, IČO 28819560. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 
 
Návrh usnesení č. 016 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2515/16 o výměře 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2515/16 o výměře 14 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 
 
Návrh usnesení č. 017 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2318/17 o výměře cca 5 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2318/17 o výměře 5 m2 v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 
 
Návrh usnesení č. 018 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1489/4 o výměře cca 190 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 
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statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH,  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
uvedené části pozemku žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud 
bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1489/4 o výměře cca 190 m2 
v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 
 
Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2515/18 o výměře 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2515/18 o výměře 14 m2 v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021 

 
 
Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 41/1 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Trnová 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 
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pozemku. 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 společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 
do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Uděluje 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 41/1 o výměře cca 65 m2 v 
k.ú. Trnová z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 
 

3 
Revokace usnesení Z/1517/2020 

 
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1713/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 

stávající text uvedený v usnesení č. 'Z/1517/2020' bod I. týkajícího se 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 z původního textu "žadatel podá žádost o poskytnutí slevy či 
odpuštění nájemného, pachtovného a plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích města 
do 30. 11. 2020" na text "žadatel podá žádost o poskytnutí slevy či odpuštění nájemného, 
pachtovného a plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích města do 31. 12. 2020". 
Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

4 
Odkoupení objektu č.p. 2113 stojícího na st.p.č. 7352 v k.ú. Pardubice 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
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V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
Vít Ulrych 
Jakub Rychtecký 
František Brendl 
Karel Haas 
Jiří Rejda 
Helena Dvořáčková 
Dušan Stránský 
Václav Snopek 
Jiří Lejhanec 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1714/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1 nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

budoucí odkoupení a následné odkoupení stavby č.p. 2113 - objekt občanské vybavenosti, v části 
obce Zelené Předměstí, k.ú. Pardubice, stojící na pozemku označeném jako p.p.č. 7352 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví spolku Basketbalový klub Pardubice, z.s., IČO 67441629, se sídlem V Ráji 
311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 900.000,- Kč povýšenou o DPH v případě, že stavba bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH. Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků v 
rozpočtu města. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní a následně uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavby 
č.p. 2113 - objekt občanské vybavenosti, v části obce Zelené Předměstí, k.ú. Pardubice, stojící na 
pozemku označeném jako p.p.č. 7352 v k.ú. Pardubice z vlastnictví spolku Basketbalový klub 
Pardubice, z.s., IČO 67441629, se do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 6. 2022 

5 
Revokace usnesení - pozemky 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1715/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0 nehl. 0) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 

stávající text uvedený v usnesení č. 'Z/1505/2020' týkajícího se odkoupení částí pozemků 
označených jako p.p.č. 1795/1 o výměře 202 m2 a  p.p.č. 2054/9 o výměře 4 m2, vše v k.ú. 
Pardubice, z vlastnictví společnosti enteria a.s., IČO 27537790, se sídlem Jiráskova 169, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, z původního textu „z vlastnictví společnosti enteria a.s., IČO 
27537790, se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,“ na text „z vlastnictví 
společnosti enteria a.s., IČO 27537790, se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, případně  každého dalšího vlastníka,“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1716/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0 nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'Z/2798/2018'. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1717/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0 nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'Z/2776/2018' bod II. ve znění č. Z/741/2019. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej částí pozemků označených jako pozemků označených jako p.p.č. 693/1 o výměře 40 m2, 
p.p.č. 693/2 o výměře 825 m2 a p.p.č. 693/3 o výměře 450 m2, vše v k.ú. Staré Čívice (dle GP č. 
946-35/2020 označené jako p.p.č.693/52, p.p.č.693/54 a p.p.č.693/56) z vlastnictví statutárního 
města Pardubice do vlastnictví společnosti MECHANUS s.r.o., IČO 03721787, se sídlem Popova 
1147, 535 01 Přelouč, po vydání osvědčení stavebního úřadu MmP o dokončené hrubé stavbě 
průmyslové haly včetně administrativy, parkoviště pro osobní vozy, manipulační plochy pro lehkou 
strojírenskou výrobu, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 
39/6065/2017 ze dne 18. 10. 2017 ve výši 950,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako pozemků označených jako p.p.č. 
693/1 o výměře 40 m2, p.p.č. 693/2 o výměře 825 m2 a p.p.č. 693/3 o výměře 450 m2, vše v k.ú. 
Staré Čívice (dle GP č. 946-35/2020 označené jako p.p.č.693/52, p.p.č.693/54 a p.p.č.693/56) z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti MECHANUS s.r.o., IČO 
03721787. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2021 

 

6 
Problematika HC DYNAMO PARDUBICE, a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Okomentoval předložený materiál 

 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
Jindřich Petruška  a  Petr Papež – na základě písemné přihlášky do diskuse 
Ondřej Šebek, ředitel RFP a.s. 
Jiří Turek, vedoucí KT 
Ivana Böhmová – požádala o samostatné hlasování odstavců I., II. u návrhu č. 002 
František  Brendl 
Michal Zitko 
Helena Dvořáčková 
Martin Charvát 
Jan Hrabal 
Karel Haas – podal pozměňující návrh k návrhu č. 001, který nebyl přijat 

-          podal další nový návrh ve věci odpovědi panu Papežovi → viz usn. Z/1720/2020 
Jakub Rychtecký 
Jan Procházka 
Václav Snopek – podal nový návrh ve věci nezávislého posudku, který nebyl přijat 
Jakub Kutílek 
Jan Hrubeš 
Vít Ulrych 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 (původní) 
Přijaté usnesení č. Z/1718/2020               (pro 24, proti 2, zdrž. 8 nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

návrh principů „Dohody o společném koordinovaném postupu mezi městem Pardubice a 
společností HokejPce 2020, s.r.o., IČ: 46509801“, které definují společný cíl vyjasnění akcionářských 
práv 
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a povinností ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ: 60112476.  
Návrh principů byl schválen radou dne 2. 11. 2020 (R/4595/2020) a je přílohou důvodové zprávy. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

nezbytnou součinnost a koordinaci kroků obou dotčených smluvních stran a přípravu finalizace 
„Dohody o společném procesním postupu mezi městem Pardubice a společností HokejPce 2020, 
s.r.o., IČ: 46509801“ tak, aby mohla být předložena k projednání zastupitelstvu dne 17. 12. 2020. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1719/2020               (pro 28, proti 1, zdrž. 4 nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

stanovisko Finančního výboru ze dne 5.10.2020 – citace: „Finanční výbor projednal podnět 
doručený předsedovi finančního výboru týkající se provedení kontroly hospodaření s majetkem  
a finančními prostředky statutárního města Pardubic podle §119 odst. 2, písm. a) zákona o obcích,  
a postupuje jej ZmP k projednání“. 

 
 
     (pro 26, proti 3, zdrž. 5, nehl. 2) 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

komentáře uvedené v důvodové zprávě, které jsou reakcí na sdělení JUDr. Petra Papeže uvedená 
v dopisu „podnět finančnímu výboru“ ze dne 18. 9 2020, v dopisu „upozornění na neplatnost 
smlouvy“ ze dne 18. 9. 2020 a v emailu ze dne 27. 10. 2020 vč. příloha. 

 

(Pozměňující návrh K. Haase) 

Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 17, proti 2, zdrž. 16 nehl. 1) 
 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Souhlasí 

s návrhem principů „Dohody o společném koordinovaném postupu mezi městem Pardubice a 
společností HokejPce 2020, s.r.o., IČ: 46509801“, které definují společný cíl vyjasnění akcionářských 
práv a povinností ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ: 60112476.  
Návrh principů byl schválen radou dne 2. 11. 2020 (R/4595/2020) a je přílohou důvodové zprávy. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Souhlasí 
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s nezbytnou součinností a koordinací kroků obou dotčených smluvních stran a přípravou finalizace 
„Dohody o společném procesním postupu mezi městem Pardubice a společností HokejPce 2020, 
s.r.o., IČ: 46509801“ tak, aby mohla být předložena k projednání zastupitelstvu dne 17. 12. 2020. 
 
 
(Nový návrh K. Haase) 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1720/2020               (pro 32, proti 1, zdrž. 3 nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

  a) oddělení právnímu připravit písemnou odpověď Statutárního města  Pardubice na sdělení JUDr. 
Petra Papeže ze dnů 18.9.2020 a 27.10.2020  týkající se problematiky HC DYNAMO PARDUBICE, 
a.s.; 
  b) oddělení právnímu předložit připravenou odpověď podle písm. a) ke  konečnému schválení 
Radě města Pardubic; 
  c) odeslat Radou města Pardubic schválenou odpověď podle písm. a)  JUDr. Petru Papežovi. 
  d) Radou města Pardubic odeslanou odpověď JUDr. Petru Papežovi poskytnout formou 
informativní zprávy členům zastupitelstva  města. 
  T: 18.12.2020 

 
 
 
(Nový návrh V. Snopka) 
Návrh usnesení č. 005 nebyl přijat               (pro 9, proti 8, zdrž. 19 nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Radě města Pardubic postoupit obsah podnětů v plném rozsahu k posouzení a k získání 
nezávislého právního stanoviska (JUDr. Papež 1.9.2020, 16.9.2020). 
  T: do 10.12.2020 

 

7 
Návrh změn stanov SmP a.s., DPmP a.s., RFP a.s. 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Okomentoval předloženou zprávu 
 

V rozpravě vystoupil:    viz zvukový záznam 
Václav Snopek 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1721/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1 nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

změny stanov společnosti Služby města Pardubic a. s., které jsou přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1722/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1 nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

změny stanov společnosti Dopravní podnik města Pardubic a. s., které jsou přílohou tohoto 
usnesení. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1723/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1 nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

změny stanov společnosti Rozvojový fond města Pardubic a. s., které jsou přílohou tohoto 
usnesení. 

8 
Plnění usnesení č. Z/1497/2017 a č. Z/1083/2020 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- zdůvodnil předložené revokace usnesení 
 

V rozpravě vystoupili:    viz zvukový záznam 
Jakub Kutílek 
František Brendl 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1724/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 4 nehl. 1) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. Z/1497/2017 bod I. tohoto znění – citace: „Zastupitelstvo města Pardubic Požaduje 
Rozšíření a rozpracování stabilizačního plánu společnosti HC Dynamo Pardubice a.s. za účelem 
snížení podílu ztráty z hospodaření na základním kapitálu. Z: zástupci statutárního města Pardubic 
v dozorčí radě: Charvát, Rozinek T: 30.3.2017“. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1725/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 4 nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. Z/1083/2020 bod III. tohoto znění - citace: „Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá radě 
města Pardubic rozhodnout dne 23. 3. 2020 o pořadí uchazečů, umožnit vítěznému uchazeči na 
jeho náklady bez prodlení zpracování „Due diligence HC“, a informovat 
o tomto rozhodnutí rady dne 26. 3. 2020 zastupitelstvo formou informativní zprávy.“ 

9 
XII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně uvedl předložené návrhy na usnesení 
 

V rozpravě vystoupili:    viz zvukový záznam 
Ondřej Karas 
V. Bakajsa, vedoucí OD 
Jakub Kutílek 
Vít Ulrych 
Helena Dvořáčková 
Václav Snopek 
Karel Haas 
Jakub Rychtecký 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členky zastupitelstva Ludmily Ministrové podána informace o jejím poměru k projednávané věci. 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1726/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 272. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
51,0 tis. z běžných výdajů položky "Měření a regulace radonu - objekty MŠ" na kapitálové výdaje 
položky "MŠ Brožíkova - odstranění radonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1727/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 273. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro ZŠ Montessori - 
PD"  na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro ZŠ Montessori - ostatní 
náklady"  (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1728/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 274. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
20,0 tis. v rámci položky "MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 274. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
302,0 tis. v rámci položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1729/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 275. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
52,1 tis. z kapitálových výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na běžné výdaje položky "Údržba hřbitovů vč. vypůjčených - hydrogeologický průzkum" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1730/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 276. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. položka 212. 
"Odvod PO - ZŠ A. Krause" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ 
A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1731/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 277. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
42,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" na kapitálové 
transfery položky "MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 277. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
76,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Svítkov - přístavba ZŠ - vybavení" na běžné výdaje položky 
"ZŠ Svítkov - přístavba ZŠ - vybavení" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1732/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
17,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
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položky "MŠ Kytička (Gebauerova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
20,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "MŠ Višňovka (Benešovo nám.) vč. MŠ Češkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
30,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "MŠ Korálek (Rumunská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "MŠ Kubíčko (Grusova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "MŠ Na Třísle - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
50,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "MŠ Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
160,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "MŠ Klubíčko (Grusova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
180,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na kapitálové 
transfery položky "MŠ Klubíčko (Grusova) - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1733/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 279. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
90,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice školských zařízení" na běžné transfery 
položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 279. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
150,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice školských zařízení" na kapitálové 
transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1734/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 280. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
56,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" na běžné transfery položky "DDM Alfa 
(Družby) - KD Hronovická" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/1735/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 281. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,0 
tis. z běžných výdajů položky "Pasportizace prostor pro kulturu" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Platy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1736/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 282. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 97,9 tis. položka 412. 
"Dotace Pk - TIC - příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "TIC - příspěvek na provoz - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/1737/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 283. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
365,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) na kapitálové výdaje položky "Areál letního koupaliště Cihelna - plošina 
pro imobilní" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/1738/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 284. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
23,0 tis. v rámci položky "Městský kamerový systém" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z 
kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 284. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
96,8 tis. v rámci položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací systém" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 284. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
10,6 tis. v rámci položky "Příprava a administrace projektů" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/1739/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 285. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
90,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Budova U Divadla 828 - III. NP sanace kanceláří" na 
kapitálové výdaje položky "Budova radnice, Pernštýnské nám. 1 - klimatizace společenského sálu" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/1740/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 286. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
250,0 tis. z běžných výdajů položky "Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti" na běžné 
výdaje položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 286. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
150,0 tis. z běžných výdajů položky "Údržba azylového domu pro muže Millheimova" na běžné 
výdaje položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/1741/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 



  31 

Rozpočtové opatření č. 287. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
500,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ K Polabinám - oprava střechy na hl. pavilonu" na běžné 
výdaje položky "Velká údržba školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/1742/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 288. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
489,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zálivů MHD" na kapitálové výdaje položky 
"MHD záliv Karlovina - směr z města" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 288. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
507,1 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky 
"MHD záliv Karlovina - směr z města" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/1743/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 289. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
250,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky 
"Světelná a signalizační zařízení" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 289. Přesun přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 
výši Kč 41,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Úpravy SSZ nad rámec údržby" na kapitálové výdaje 
položky "SSZ K21 Most pro cyklisty v Rosicích - doplnění videodetekce" (správce 1327 - Odbor 
dopravy). 

 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/1744/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 290. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
67,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje 
položky "Most M403 Drozdice - znalecký posudek" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 290. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
64,2 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje 
položky "Most M803 Zeleňák - znalecký posudek" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 290. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
54,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na běžné výdaje 
položky "Nádraží Rosice - pozemky - žádost o geometrické zaměření" (správce 1327 - Odbor 
dopravy). 

 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. Z/1745/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 291. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 
770,0 tis. z běžných výdajů položky "Opravy cyklostezek" na běžné výdaje položky "Oprava 
cyklostezky Polabiny - ul. Lonkova" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 291. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
500,0 tis. z běžných výdajů položky "Odstranění nelegálně umístěných reklamních zařízení" běžné 
výdaje položky "Oprava cyklostezky Polabiny - ul. Lonkova" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 291. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
965,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky 
"Oprava cyklostezky Polabiny - ul. Lonkova" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
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Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. Z/1746/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 292. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. z běžných výdajů položky "Opravy parkovacích automatů" na běžné výdaje položky 
"Propustky Nemošice - ul. Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 292. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
500,0 tis. z běžných výdajů položky "Odstraňování bariér na komunikacích" na běžné výdaje 
položky "Propustky Nemošice - ul. Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 292. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
250,0 tis. z běžných výdajů položky "Osvětlení přechodů pro chodce" na běžné výdaje položky 
"Propustky Nemošice - ul. Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 292. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
50,0 tis. z běžných výdajů položky "Informační systém - opravy, údržba" na běžné výdaje položky 
"Propustky Nemošice - ul. Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 292. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky 
"Propustky Nemošice - ul. Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 292. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. z běžných výdajů položky "Cyklověž - provoz, opravy" na běžné výdaje položky 
"Propustky Nemošice - ul. Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 292. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. z běžných výdajů položky "Úprava SSZ nad rámec údržby" na běžné výdaje položky 
"Propustky Nemošice - ul. Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 292. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
570,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky 
"Propustky Nemošice - ul. Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. Z/1747/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 293. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 316,5 tis. z běžných výdajů 
položky "Rezerva rozpočtu - krizová - kompenzační bonus SR" (správce 598 - Ekonomický obor) na 
běžné transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. Z/1748/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 295. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
020,0 tis. z běžných výdajů položky "Zimní sportovní park - provoz" na běžné transfery položky 
"Dostihový spolek a.s. - zimní sportovní park - dotace (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

10 
Vzdání se práva na nabytí majetku v pozůstalostním řízení 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- okomentoval návrh a nedoporučil jeho schválení 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 33, zdrž. 2, nehl. 1) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

vzdání se práva na nabytí finančních prostředků ve výši cca 870.000,- Kč v řízení o pozůstalosti po 
paní Jarmile Ješinové, nar. 10.12.1928, posledně bytem Jungmannova 2556, 53002 Pardubice, 
zemřelé dne 23.2.2019, vedeném u Okresního soudu v Pardubicích pod sp.zn. 32 D 338/2019. Právo 
na nabytí finančních prostředků je zatíženo zákonným příkazem následného použití nabytých 
finančních prostředků ve prospěch zůstavitelkou určených skupin osob. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Odboru kanceláře tajemníka odmítnout dědictví po paní Jarmile Ješinové, nar. 10.12.1928, posledně 
bytem Jungmannova 2556, 53002 Pardubice, zemřelé dne 23.2.2019, vedené u Okresního soudu v 
Pardubicích pod sp.zn. 32 D 338/2019.  
 
Z.: Jiří Turek, vedoucí odboru kanceláře tajemníka 
T.: 31.12.2020 

 

11 
Smluvní vztahy s VAK Pardubice, a.s. (Smlouva o upsání akcií, Smlouva o započtení 

pohledávek) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací  

 
V rozpravě vystoupili:    viz zvukový záznam 
Václav Snopek 
M. Čada, vedoucí ORS 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva Vítězslava Štěpánka a Martina Charváta podána informace o jejich poměru 
k projednávané věci. 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1703/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 3, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smluv mezi statutárním městem Pardubice (dále jen "město") a společností Vodovody a 
kanalizace, a.s., IČ 60108631,  se sídlem Teplého 2014, Pardubice (dále jen "společnost"), a to 
a) 
smlouvu o upsání 18.000 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, celkem 
akcií o jmenovité hodnotě 18,000.000,- Kč, peněžitým vkladem  jako podílu města  na zvýšení 
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základního kapitálu společnosti o 40,500.000,- Kč 
a 
b) 
smlouvu o započtení pohledávky města ve výši 18,000.000,-- Kč proti pohledávce společnosti v téže 
výši na splacení akcií upsaných smlouvou pod písmenem a), 
které jsou přílohami tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvy uvedené v bodu I. 
 
Z: Martin Charvát 
T: 30. 11. 2020 

12 
Darovací smlouva - tablety pro Sociální služby města Pardubic 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1749/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít Darovací smlouvu mezi statutárním městem Pardubice a příspěvkovou organizací 
Sociální služby města Pardubic, se sídlem kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice, IČ: 75090970, a to ve 
znění dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Darovací smlouvu mezi statutárním městem Pardubice a příspěvkovou organizací Sociální 
služby města Pardubic, se sídlem kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice, IČ: 75090970, dle bodu I. 
tohoto usnesení, a to ve znění dle přílohy tohoto usnesení. 
 
Z: vedoucí odboru informačních technologií 
T: 31.12.2020 
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13 
Smlouva o dotaci na zvláštní přepravu handicapovaných 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1750/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace obchodní společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO: 63217066, se 
sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 530 20 Pardubice, ve výši 600 tis. Kč pro účely provozování 
zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozidlem upraveným pro přepravu vozíků 
pro handicapované v roce 2020. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 600 tis. Kč pro účely provozování 
zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozidlem upraveným pro přepravu vozíků 
pro handicapované v roce 2020, s obchodní společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO: 
63217066, se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice. Znění veřejnoprávní 
smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 600 tis. Kč s obchodní společností 
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO: 63217066, se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 
532 20 Pardubice, dle bodu II. tohoto usnesení, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.  
T: 15.12.2020 
Z: Ing. V. Bakajsa, vedoucí odboru dopravy 

14 
Úpis akcií ve 2. kole ve společnosti Dostihový spolek a.s. 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
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S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva Petra Kvaše a Ludmily Ministrové podána informace o jejich poměru k 
projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1751/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 4, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy o úpisu akcí se společností Dostihový spolek a.s., IČO: 481 55 110, se sídlem 
Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, která je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu uvedenou v bodu I. 
 
Z: Jan Mazuch 
T: 30. 11. 2020 

15 
Ocenění města Pardubic 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1752/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Uděluje 

Medaili města Pardubic panu Karlu Hřebačkovi 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Uděluje 

Medaili města Pardubic panu Josefu Hadincovi 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Uděluje 

Medaili města Pardubic panu Jiřímu Razskazovovi 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Uděluje 

Medaili města Pardubic panu Františku Neradovi 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Uděluje 

Čestné občanství města Pardubic panu Evženu Erbanovi 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Zřizuje 

hrob v péči města Pardubic Matouše Jezbery (1893 – 1941) hrob č. st. B-I-19-20 

 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 2, proti 28, zdrž. 5 nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Uděluje 

Medaili města Pardubic (in memoriam) panu Jaroslavu Jandovi 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Uděluje 

Čestné občanství města Pardubic (in memoriam) panu PhDr. Jiřímu Grušovi 

 

16 
Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1753/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

žádosti o prodloužení termínů u úkolů vešlých z usnesení Zastupitelstva města Pardubic uvedené v 
příloze usnesení. 

17 
Dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1754/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00084/19  ze dne 06.03.2019 na 
realizaci projektu „Intervenční centrum“,  se subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Pardubice, 
Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804,  kterým se na žádost příjemce dotace mění stanovené 
čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování  původně schválené výše dotace v 
částce 167 000 Kč, a to v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020, a dále v důsledku 
poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného nebytových prostor ve vlastnictví  města za období od 
1.dubna 2020 do 31.prosince 2020. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00084/19 ze dne 06.03.2019, se 
subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, 
ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
T: 23.12.2020                                                                                                   
Z: Mgr. Iva Bartošová 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1755/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o poskytnutí dotace  č. D6131/00085/19 ze dne 06.03.2019 na 
realizaci projektu „Nízkoprahové denní centrum“, se subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem 
Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, kterým se na žádost příjemce dotace mění 
stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování  původně schválené výše 
dotace v částce 782 400 Kč, a to v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako 
prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020, a dále v 
důsledku poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného nebytových prostor ve vlastnictví města za 
období od 1.dubna 2020 do 31.prosince 2020. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z č. D6131/00085/19 ze dne 06.03.2019, se 
subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, 
ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
T: 23.12.2020                                                                                                                                                            
Z: Mgr. Iva Bartošová 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1756/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00086/19 ze dne 06.03.2019 na 
realizaci projektu „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub“, se subjektem SKP-
CENTRUM, o.p.s., se sídlem Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, kterým se na 
žádost příjemce dotace mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při 
zachování  původně schválené výše dotace v částce 1 206 000 Kč, a to v důsledku přijatých opatření 
k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro 
období roku 2020 a dále v důsledku poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného nebytových prostor 
ve vlastnictví  města za období od 1.dubna 2020 do 31.prosince 2020. Znění dodatku je přílohou č. 
1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00086/19 ze dne 06.03.2019, se 
subjektem SKP-SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02, IČO 
27534804, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
T: 23.12.2020                                                                                                                                                            
Z: Mgr. Iva Bartošová 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1757/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00089/19 ze dne 06.03.2019 na 
realizaci projektu „Terénní program při NZDM – Free klub“,  se subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se 
sídlem Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, kterým  se na žádost příjemce dotace 
mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování  původně schválené 
výše dotace v částce 602 000 Kč, a to v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako 
prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 a dále v 
důsledku poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného nebytových prostor ve vlastnictví  města za 
období od 1.dubna 2020 do 31.prosince 2020. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00089/19 ze dne 06.03.2019, se 
subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, 
ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
T: 23.12.2020                                                                                                                                                            
Z: Mgr. Iva Bartošová 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1758/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00082/19 ze dne 06.03.2019 na 
realizaci projektu „Dům na půli cesty“,se subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Pardubice, 
Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, kterým  se na žádost příjemce dotace mění stanovené 
čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování  původně schválené výše dotace v 
částce 213 600  Kč, a to v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 a dále v důsledku 
poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného nebytových prostor ve vlastnictví  města za období od 
1.dubna 2020 do 31.prosince 2020. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  č. D6131/00082/19 ze dne 06.03.2019, se 
subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, 
ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
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T: 23.12.2020                                                                                                                                                            
Z: Mgr. Iva Bartošová 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1759/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00064/19 ze dne 07.03.2019 na 
realizaci projektu „K-centrum Pardubice“, se subjektem Laxus z.ú., se sídlem Nymburk, Sadová 
2107, 288 02, IČO 62695487, kterým  se na žádost příjemce dotace mění stanovené čerpání dotace 
na upravené položky v rozpočtu při zachování  původně schválené výše dotace v částce 800 000 Kč, 
a to v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a 
rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 a dále v důsledku poskytnutí slevy ve výši 
30 % z nájemného nebytových prostor ve vlastnictví  města za období od 1.dubna 2020 do 
31.prosince 2020. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00064/19 ze dne 07.03.2019, se 
subjektem Laxus z.ú., se sídlem Nymburk, Sadová 2107, 288 02, IČO 62695487, ve znění, které je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
T: 23.12.2020                                                                                                                                                            
Z: Mgr. Iva Bartošová 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1760/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00065/19 ze dne 07.03.2019 na 
realizaci projektu „Centrum terénních programů Pardubického kraje“, se subjektem Laxus z.ú., se 
sídlem Nymburk, Sadová 2107, 288 02, IČO 62695487, kterým se na žádost příjemce dotace mění 
stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše 
dotace v částce 352 000 Kč, a to v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako 
prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 a dále v 
důsledku poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného nebytových prostor ve vlastnictví  města za 
období od 1.dubna 2020 do 31.prosince 2020. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00065/19 ze dne 07.03.2019, se 
subjektem Laxus z.ú., se sídlem Nymburk, Sadová 2107, 288 02, IČO 62695487, ve znění, které je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
T: 23.12.2020                                                                                                                                                            
Z: Mgr. Iva Bartošová 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1761/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00074/19 ze dne 13.03.2019 na 
realizaci projektu „Sociální rehabilitace Pardubice“  se subjektem Péče o duševní zdraví, z.s., se 
sídlem Pardubice, Bělehradská 389, 530 09, IČO 64242218, kterým se na žádost příjemce 
dotace  mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování  původně 
schválené výše dotace v částce 455 100 Kč, a to v důsledku přijatých opatření k ochraně 
obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období 
roku 2020 a dále v důsledku poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného nebytových prostor ve 
vlastnictví města za období od 1.dubna 2020 do 31.prosince 2020. Znění dodatku je přílohou č. 1 
tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace i č. D6131/00074/19 ze dne 13.03.2019, se 
subjektem Péče o duševní zdraví, z.s., se sídlem Pardubice, Bělehradská 389, 530 09, IČO 64242218, 
ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
T: 23.12.2020                                                                                                                                                            
Z: Mgr. Iva Bartošová 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1762/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. D6131/00024/20 ze dne 
08.06.2020 na realizaci projektu „Psycholog v rané péči pro rodiny  s dětmi s poruchami 
autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce“, se subjektem Rodinné 
Integrační Centrum, z.s., se sídlem Pardubice, Náměstí Republiky 2686, 532 27, IČO 27026728, 
kterým  se na žádost příjemce dotace mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v 
rozpočtu při zachování  původně schválené výše dotace v částce 92 618 Kč, a to v důsledku 
přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace  č. D6131/00024/20 ze dne 
08.06.2020, se  subjektem Rodinné Integrační Centrum, z.s., se sídlem Pardubice, Náměstí 
Republiky 2686, 532 27, IČO 27026728, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
T: 23.12.2020                                                                                                                                                            
Z: Mgr. Iva Bartošová 

18 
Revokace usnesení - dotace z oblasti sportu 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- 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 zastupitelstva Petra Kvaše a Ludmily Ministrové podána informace o jejich poměru k 
projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1763/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace se společností Dostihový spolek 
a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu 
"Podpora dostihových sportů a udržení kvality dostihového závodiště v Pardubicích", č. 
D1734/00097/20, uzavřené dne 29.05.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých 
opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
CoV-2 pro období roku 2020 mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při 
zachování původně schválené výše dotace v částce 3.300.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou č. 1 
tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. D1734/00097/20 o poskytnutí individuální dotace, mezi 
statutárním městem Pardubice a společností Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 
607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.12.2020 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1764/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

změnu části usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1275/2020 ze dne 29.04.2020, a to řádku 
č. 56 přílohy č. 1 citovaného usnesení, jímž bylo schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory 
sportu subjektu Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z. s., IČO: 42939585, se sídlem U Stadionu 
1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na provoz sportovišť z původně schválené výše 
108.300,- Kč na 162.500,- Kč. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě č. D1734/00250/20 o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Pardubice a Tenisovým klubem Pernštýn 1897 Pardubice z. s., jímž se na 
žádost příjemce dotace z důvodu zachování provozu jeho činnosti v areálu Letního stadionu, který 
byl dle původního předpokladu již v období po 30.8.2020 určen k rekonstrukci, až do konce roku 
2020 navyšuje dotaci na provoz sportovišť z původně schválené výše 108.300,- Kč na 162.500,- Kč. 
Znění dodatku smlouvy je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. D1734/00250/20 o poskytnutí dotace, mezi 
statutárním městem Pardubice a spolkem Tenisovým klubem Pernštýn 1897 Pardubice z. s., IČO: 
42939585, se sídlem U Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve znění, které je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.12.2020 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1765/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

změnu části usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1683/2020 ze dne 22.10.2020, kterým byl 
na žádost spolku FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 
53 Pardubice, v důsledku opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2, schválen dodatek k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace z Programu podpory sportu na realizaci projektu "Klubová akademie FK 
PARDUBICE" spočívající v úpravě položek v rozpočtu u smlouvy, na které může příjemce dotaci 
čerpat při zachování původně schválené výše dotace v částce 1.300.000,- Kč a kterým byla uložena 
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povinnost tento dodatek ke smlouvě do 31.12.2020 uzavřít, a to tak, že se nahrazuje příloha č. 1 
usnesení č. Z/1683/2020 jejím novým zněním, které je přílohou tohto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. D1734/00006/20 o poskytnutí individuální dotace, mezi 
statutárním městem Pardubice a spolkem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie 
Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.12.2020 

 

19 
Žádosti o dotaci 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Vojtěch Jirsa 
Radek Hejný 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1766/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

aktualizaci projektu s názvem „Regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe – ul. Karla Šípka – 
XVI. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2021, který je 
přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

realizaci projektu s názvem „Regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe – ul. Karla Šípka – 
XVI. etapa“ v roce 2021. Rozsah XVI. etapy je definován projektovou dokumentací. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

dofinancování projektu s názvem „Regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe – ul. Karla 
Šípka – XVI. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve výši 3 948 tis. 
Kč, tj.  podíl vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a ve výši 100 % 
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neuznatelných nákladů, tj. 745 tis. Kč. Celkový vlastní podíl bude řešen v rozpočtu městského 
obvodu Pardubice II pro rok 2021. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

ucházet se o dotaci pro rok 2021 na projekt " Regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe - ul. 
Karla Šípka – XVI. etapa“ ze Státního fondu podpory investic, jež může dosáhnout 50 % uznatelných 
nákladů. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 8 642 tis. Kč (vč. DPH). Výše celkových nákladů 
projektu, včetně způsobilých výdajů bude upravena na základě výsledku výběrového řízení na 
zhotovitele stavby. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1767/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

ucházet se v roce 2021 o dotaci na projekt "Oprava hrázky rybníčku v ulici Pohránovská v 
Ohrazenicích“ z Ministerstva zemědělství - 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích 
a malých vodních nádržích – 2. etapa, jež může dosáhnout 70 % uznatelných nákladů. Celkové 
náklady projektu jsou vyčísleny na 982,4 tis. Kč (vč. DPH). Výše celkových nákladů projektu, včetně 
způsobilých výdajů bude upravena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

v případě přidělení dotace z MZe, financování projektu s názvem „Oprava hrázky rybníčku v ulici 
Pohránovská v Ohrazenicích“ ve výši minimálně 30 % v rámci uznatelných nákladů a 100 % v rámci 
neuznatelných nákladů. Celkový vlastní podíl bude řešen v rozpočtu městského obvodu Pardubice 
VII pro rok 2021. 

20 
Diskuse 

 
V diskusi vystoupili:   viz zvukový záznam 
 
Matěj Slanař: 

- Požádal o informativní zprávu OMI ve věci stavu bytového fondu a plánu města do budoucna 
- Upozornil na nedostatečné zastínění autobusových zastávek na Masarykově náměstí a 

náměstí Republiky v letních měsících. 
 
Petr Klimpl: 

- Podal nový návrh na usnesení – poděkování pracovníkům v 1. linii- → viz usn. Z/1768/2020 
 
František Brendl: 
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- Vznesl dotaz na použití sítí 5 G v Pardubicích → reagoval P. Kvaš s tím, že kromě jedné 
odpovědi občance města tuto problematiku neřeší.  

- Požádal o informace k projektu D-O-L vodní koridor, doporučil připojit se k iniciativě 
v Ostravě, kde jej odmítli →  M. Charvát  uvedl mj., že tento nerozumný projekt nepodporuje. 

- Otevřel problematiku podchodu u Zelené brány → P. Kvaš informoval, že byly provedeny 
nejnutnější práce, aby lépe vypadal.  V. Bakajsa upozornil, že 2 mil. Kč z této položky bylo 
použito na pokrytí nákladů spojených s COVIDEM. Další rozhodnutí budou záviset na 
vyjádření komisí dopravy a KUA. 

- Co se týká soudního sporu s podnikatelem provozovny Kra Kra – město jej vyhrálo. 
 
Jakub Kutílek: 

- Požádal o informace k rekonstrukci Palackého třídy →reagoval P. Kvaš, že návrh na řešení se 
jeví jako finančně nereálná nabídka, kterou město nezvládne dostupnou formou realizovat. 
Proto byl autor studie požádán, aby ji přepracoval dle možností města. 

- Vznesl dotaz na aktuální situaci kolem výstavby na východní straně S. K. Neumanna  
- → J. Rejda okomentoval kroky, které jsou jen zpožděny vlivem epidemie, po rozvolnění 

opatření proběhne seminář pro veřejnost, MO V má za sebou tři jednání s developerem 
ohledně požadavků, plánuje se spolupráce s městem a MO IV. 

- Opakovaně požádal o informace k výstavbě v lihovaru →M. Charvát má 27.11.2020 schůzku 
s J. Vopršalem, přislíbil poskytnutí informací. 

 
Karel Haas: 

- Poděkoval za diskusní setkání k lokalitě Červeňák, doporučil naplánovat zapojení územní 
studie sídelní zeleně → J. Nadrchal zjisX informace o možnostech zapojení sídelní studie 

- Okomentoval PPP projekty (terminál JIH, domov důchodců Štrossova, parkovací dům u 
stadionu) a požádal o řádný bod na ZmP 17.12.2020 → reagoval M. Charvát s tím, že 
prozatím je podepsané memorandum, zařazení na ZmP se jeví dle jeho názoru jako 
předčasné. 

 
Štěpánka Fraňková: 

- Podala konkrétní informace k situaci v pardubické nemocnici v souvislosti s COVIDEM a 
uvedla, že se vrací k normálnímu režimu. 

 
František Brendl: 

- Poděkoval za práci v období pandemie i pracovníkům Služeb města Pardubic.  
 
Petr Kvaš: 

- Informoval, že zimní ledový park funguje zatím pro potřeby HC a od 1. 12. 2020 bude sloužit 
veřejnosti (záleží na vývoji PES). 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1768/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Děkuje 
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všem pracovníkům v  "první linii" ve městě Pardubice v boji s onemocněním COVID-19. 

 

 

 
 

Zasedání bylo ukončeno v 18:00 hodin 

 
 
 
 

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

Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………    …………………………………………………. 
Ivana  D o l e č k o v á                                      dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………    ……………………………………………………. 
Vítězslav  Š t ě p á n e k                                               dne  

Pardubice 01.12.2020      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
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Zpracovala: Pešková Alena, org. odd. KP 
 
Originál (51 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.  
 





     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 14:01:46                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Nehlasoval     
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Nepřítomen     
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Nepřítomen     
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nepřítomen     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Nepřítomen     
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Nepřítomen     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 6



Procedurální hlasovaní: Volba pracovního předsednictva
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 14:02:20                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Nepřítomen     
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Nepřítomen     
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Nepřítomen     
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nepřítomen     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Nepřítomen     
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Nepřítomen     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39



Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 7
Procedurální hlasovaní: Volba návrhové komise
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 14:03:31                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Nepřítomen     
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Nepřítomen     
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nepřítomen     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Nepřítomen     
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Nepřítomen     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 6
Procedurální hlasovaní: Schválení pořadu jednání
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 14:45:08                          
      01. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP      
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            



  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od
  posledního zasedání Zastupitelstva města Pardubic.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 14:47:20                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            



  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  NČíslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. Z/1705/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 
0)
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Ruší
usnesení č. 'Z/1255/2020'.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 117/26 o výměře 56 m2 a částí pozemků 
označených jako p.p.č. 117/27  o výměře 35 m2 (dle geometrického plánu č. č. 
813-93/2020 p.p.č. 117/43), p.p.č. 117/22 o výměře 18 m2 (dle geometrického 
plánu č. č. 813-93/2020 p.p.č. 117/42), p.p.č. 140/13 o výměře 6 m2 (dle 
geometrického plánu č. 813-93/2020 p.p.č. 140/14), vše v k.ú. Trnová 
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti 
POLIKLINIKA TRNOVÁ s.r.o., IČO 05918243, se sídlem Jiřího Potůčka 250, Trnová, 
530 09 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým 
posudkem č. 2388-01/20 ze dne 24. 2. 2020 ve výši 1.290,- 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. Žadatel uhradí
náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.876,30 Kč uhrazené 
statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na část pozemku označeného jako p.p.č.140/13 k.ú. Trnová ve 
prospěch společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, za podmínky, že v 
kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci přechodu práv a povinností 
vyplývající z této smlouvy.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 117/9 o výměře 53 m2 (dle 
geometrického plánu č. 805-26/2020 p.p.č. 117/9), p.p.č. 117/16 o výměře 116 m2 
(dle geometrického plánu č. 813-93/2020 p.p.č. 117/40), vše v k.ú. Trnová z 
vlastnictví společnosti POLIKLINIKA TRNOVÁ s.r.o., IČO 05918243, se sídlem 
Jiřího Potůčka 250, Trnová, 530 09 Pardubice, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem 



č. 2388-01/20 ze dne 24. 2. 2020 ve výši 1.290,- 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. Kupní smlouva 
bude uzavřena po výmazu zástavního práva váznoucího na předmětných pozemcích.
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 117/26 o výměře 
56 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 117/27  o výměře 35 m2 (dle 
geometrického plánu č. č. 813-93/2020 p.p.č. 117/43), p.p.č. 117/22 o výměře 18 
m2 (dle geometrického plánu č. č. 813-93/2020 p.p.č. 117/42), p.p.č. 140/13 o 
výměře 6 m2 (dle geometrického plánu č. 813-93/2020 p.p.č. 140/14), vše v k.ú. 
Trnová 
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti 
POLIKLINIKA TRNOVÁ s.r.o., IČO 05918243.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021
V. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 117/9 o 
výměře 53 m2 (dle geometrického plánu č. 805-26/2020 p.p.č. 117/9), p.p.č. 
117/16 o výměře 116 m2 (dle geometrického plánu č. 813-93/2020 p.p.č. 117/40), 
vše v k.ú. Trnová z vlastnictví společnosti POLIKLINIKA TRNOVÁ s.r.o., IČO 
05918243, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. Z/1706/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 
0)
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
směnu pozemků označených jako p.p.č. 2515/25 o výměře 13 m2 v k.ú. Pardubice ve 
vlastnictví statutárního města Pardubice za p.p.č. 2515/22 o výměře 13 m2 v k.ú.
Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX bez finančního vyrovnání.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít směnnou smlouvu na směnu pozemků označených jako p.p.č. 2515/25 o výměře
13 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice za p.p.č. 
2515/22 o výměře 13 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. Z/1707/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 
0)
 

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
záměr budoucího prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 
2.529 m2 v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví společnosti TOSEDA s.r.o., IČO 29199077, se sídlem U Panasonicu 376,



Staré Čívice, 530 06 Pardubice, pro plánované rozšíření areálu společnosti s 
tím, že žádost o prodej předmětného pozemku bude podána do 30. 6. 2023.

Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. Z/1708/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 
0)
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2271 o výměře cca 32 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství
vlastníků jednotek v domě Jilemnického ul. 2236-39 v Pardubicích, IČO 25989545, 
se sídlem Jilemnického 2239, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu 
500,- Kč/m2 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.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, 
které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem 
váznoucím na předmětném pozemku.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2271 o 
výměře cca 32 m2 v k.ú. Pardubice se Společenstvím vlastníků jednotek v domě 
Jilemnického ul. 2236-39 v Pardubicích, IČO 25989545.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

Číslo návrhu: 005
Přijaté usnesení č. Z/1709/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 
0)
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 693/6 o výměře cca 700 m2 v k.ú.  
Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
společnosti EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o., IČO 25269674, se sídlem Arnošta z 
Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2734/16/2019 ze dne 29. 8. 2019 ve 
výši 800,- 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 žadatelem. 
Kupní smlouva bude uzavřena:
- po uzavření smluv o zřízení věcných břemen se společnostmi Vodovody a 
kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, a Conseq penzijní společnost, a.s., IČO
27916430, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do 
katastru nemovitostí,
- po přemístění reklamního totemu a po realizaci přeložky veřejného osvětlení 
mimo prodávaný pozemek, 
- po vyjmutí předmětné části pozemku z nájemní smlouvy uzavřené s XXXXXXXXXXXXX,

- po doložení písemné dohody týkají se kamenného valu s XXXXXXXXXXXXX. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, 



které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem 
váznoucím na předmětném pozemku.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 693/6 o 
výměře cca 700 m2 v k.ú.  Staré Čívice z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví společnosti EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o., IČO 25269674
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

Číslo návrhu: 006
Přijaté usnesení č. Z/1710/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 
0)
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 693/6 o výměře cca 363 m2, v k.ú. 
Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem č. 2734/16/2019 ze dne 29. 8. 2019 ve výši 800,- 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 žadatelem. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 
společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětný 
pozemek a po vkladu práv vyplývajícího z této smlouvy do katastru nemovitostí. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, 
které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem 
váznoucím na předmětném pozemku.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 693/6 o 
výměře cca 363 m2, v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

Číslo návrhu: 007
Přijaté usnesení č. Z/1711/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 
0)
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 438/4 o výměře 1.064 m2 (dle 
geometrického plánu č. 341-80/2020 p.p.č. 438/59) v k.ú. Opočínek z vlastnictví 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice, za kupní cenu tržní stanovenou znaleckým posudkem č. 094/1988/2019 ze
dne 22. 11. 2019 ve výši 950,-Kč/m2  povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude 
spadat do režimu podléhajícímu DPH.
Kupní smlouva na předmětnou část bude uzavřena se smlouvou o zřízení věcného 
břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 438/4 o výměře 1.064 m2 v k.ú. 
Opočínek, v rozsahu geometrického plánu č. 297-007/2013, ve prospěch společnosti



ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 438/4 o 
výměře 1.064 m2 (dle geometrického plánu č. 341-80/2020 p.p.č. 438/59) v k.ú. 
Opočínek z vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

Číslo návrhu: 008
Přijaté usnesení č. Z/1712/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 
0)
 

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
záměr odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. p.p.č. 2062/3 o výměře cca 
15 m2, p.p.č. 2798/48 o výměře cca 267 m2, p.p.č. 2149/8 o výměře cca 47 m2, vše
v k.ú. Pardubice (na snímku vyznačeno zeleně), z vlastnictví společnosti České 
dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015,
do vlastnictví statutárního města Pardubice. Odkoupení předmětných pozemků bude 
po realizaci stavby "Terminál JIH, Pardubice“ předloženo s kupní cenou a 
geometrickým zaměřením do Rady města Pardubic a Zastupitelstva města Pardubic.

___________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 6 - NESCHVÁLENO                     
                         26.11.2020 14:47:56                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          



  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Proti          
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Proti          
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 34 (87%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 009 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, 
nehl. 0)
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 41/1 o výměře cca 65 m2 v k.ú. 
Trnová 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. 
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.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o výměře cca 29 m2 v k.ú. 
Pardubičky 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.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 41/1 o 
výměře cca 65 m2 v k.ú. Trnová z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o 
výměře cca 29 m2 v k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

Návrh usnesení č. 010 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, 
nehl. 0)
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o výměře cca 29 m2 v k.ú. 
Pardubičky 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.  
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o 
výměře cca 29 m2 v k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

Návrh usnesení č. 011 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, 
nehl. 0)
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 195/10 o výměře cca 7 m2 v k.ú. 
Černá za Bory 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.



II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 195/10 o 
výměře cca 7 m2 v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice 
do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

Návrh usnesení č. 012 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, 
nehl. 0)
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 1455/48 o výměře 154 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. Žadatel uhradí 
náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 1455/48 o výměře 
154 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

Návrh usnesení č. 013 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, 
nehl. 0)
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemků označených jako p.p.č. 492/30 o výměře 439 m2 a p.p.č. 492/70 o 
výměře 130 m2, vše v k.ú. Pardubičky (mimo části zatížené souborem veřejného 
osvětlení včetně jeho ochranného pásma a mimo části pozemku označeného jako 
p.p.č. p.p.č. 492/70 v k.ú. Pardubičky, na které je umístěn přístřešek MHD) z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti ELDIS 
Pardubice, s.r.o., IČO 15050742, se sídlem Dělnická 469, Pardubičky, 533 01 
Pardubice, 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 pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, 
po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených 
částí pozemku žadatelem.
Geometrický plán bude odsouhlasen společnostmi Služby města Pardubic a.s., IČO 
25262572 a Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066.
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
znaleckého posudku statutární město Pardubice a doloží souhlasné vyjádření 
společnosti MIROS Pardubice a.s.,  IČO 275 23 934.
Kupní smlouva bude uzavřena po zúžení věcného břemene na pozemku označeném jako 



p.p.č. 492/30 v k.ú. Pardubičky se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 
28800621.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, 
které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem 
váznoucím na předmětných pozemcích.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 492/30 o výměře 
439 m2 a p.p.č. 492/70 o výměře 130 m2, vše v k.ú. Pardubičky (mimo části 
zatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma a mimo části 
pozemku označeného jako p.p.č. p.p.č. 492/70 v k.ú. Pardubičky, na které je 
umístěn přístřešek MHD) z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o., IČO 15050742.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

Návrh usnesení č. 014 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, 
nehl. 0)
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemků označených jako p.p.č. 1042/21 o výměře 76 m2, p.p.č. 2988/3 o 
výměře 8 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 pozemky budou spadat do režimu 
podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 1042/21 o výměře 
76 m2, p.p.č. 2988/3 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, 
nehl. 0)
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2423/5 o výměře cca 36 m2 v k.ú. 
Pardubice (mimo část zatíženou kabelovým vedením veřejného osvětlení) z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství pro dům čp.
2498 – 2500 K Blahobytu, Pardubice, IČO 28819560, se sídlem K Blahobytu 2500, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu 500,- Kč/m2 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. Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic 
a.s., IČO 25262572. 



Kupní smlouva bude uzavřena po zúžení věcného břemene na předmětném pozemku se 
společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621 a po zřízení věcného 
břemene na předmětném pozemku se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035.

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, 
které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem 
váznoucím na předmětném pozemku.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2423/5 o 
výměře cca 36 m2 v k.ú. Pardubice (mimo část zatíženou kabelovým vedením 
veřejného osvětlení) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
Společenství pro dům čp. 2498 – 2500 K Blahobytu, Pardubice, IČO 28819560.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

Návrh usnesení č. 016 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, 
nehl. 0)
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2515/16 o výměře 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. Žadatel uhradí 
náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2515/16 o výměře 
14 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

Návrh usnesení č. 017 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, 
nehl. 0)
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2318/17 o výměře cca 5 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. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
znaleckého posudku statutární město Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá



uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2318/17 o 
výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

Návrh usnesení č. 018 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, 
nehl. 0)
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1489/4 o výměře cca 190 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase 
a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,  
po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části
pozemku žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1489/4 o 
výměře cca 190 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, 
nehl. 0)
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2515/18 o výměře 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. Žadatel uhradí 
náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2515/18 o výměře 
14 m2 v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 11. 2021

Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 2, 
nehl. 0)
 



I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 41/1 o výměře cca 65 m2 v k.ú. 
Trnová 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.
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.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Uděluje
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 41/1 o 
výměře cca 65 m2 v k.ú. Trnová z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

___
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 14:49:35                          
                  03. Revokace usnesení Z/1517/2020                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            



  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  stávající text uvedený v usnesení č. 'Z/1517/2020' bod I. týkajícího
  se 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 z původního textu "žadatel podá žádost o
  poskytnutí slevy či odpuštění nájemného, pachtovného a plateb za
  umístění reklamních zařízení na pozemcích města do 30. 11. 2020" na
  text "žadatel podá žádost o poskytnutí slevy či odpuštění nájemného,
  pachtovného a plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích
  města do 31. 12. 2020". Ostatní text usnesení zůstává beze změny.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 15:08:27                          
   04. Odkoupení obj. čp.2113 stojícího na stpč. 7352v kú Pardubice   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            



  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  budoucí odkoupení a následné odkoupení stavby č.p. 2113 - objekt
  občanské vybavenosti, v části obce Zelené Předměstí, k.ú. Pardubice,
  stojící na pozemku označeném jako p.p.č. 7352 v k.ú. Pardubice z
  vlastnictví spolku Basketbalový klub Pardubice, z.s., IČO 67441629, se
  sídlem V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví
  statutárního města Pardubice, za dohodnutou kupní cenu ve výši
  900.000,- Kč povýšenou o DPH v případě, že stavba bude spadat do
  režimu podléhajícímu DPH. Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení
  finančních prostředků v rozpočtu města.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá



  uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní a následně uzavřít kupní
  smlouvu na odkoupení stavby č.p. 2113 - objekt občanské vybavenosti, v
  části obce Zelené Předměstí, k.ú. Pardubice, stojící na pozemku
  označeném jako p.p.č. 7352 v k.ú. Pardubice z vlastnictví spolku
  Basketbalový klub Pardubice, z.s., IČO 67441629, se do vlastnictví
  statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 15:09:24                          
                   05. Revokace usnesení - pozemky                    
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            



  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  stávající text uvedený v usnesení č. 'Z/1505/2020' týkajícího se
  odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 1795/1 o výměře 202 m2
  a  p.p.č. 2054/9 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví
  společnosti enteria a.s., IČO 27537790, se sídlem Jiráskova 169,
  Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, z původního textu „z vlastnictví
  společnosti enteria a.s., IČO 27537790, se sídlem Jiráskova 169,
  Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,“ na text „z vlastnictví
  společnosti enteria a.s., IČO 27537790, se sídlem Jiráskova 169,
  Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, případně  každého dalšího
  vlastníka,“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. 'Z/2798/2018'.
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. 'Z/2776/2018' bod II. ve znění č. Z/741/2019.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej částí pozemků označených jako pozemků označených jako p.p.č.
  693/1 o výměře 40 m2, p.p.č. 693/2 o výměře 825 m2 a p.p.č. 693/3 o
  výměře 450 m2, vše v k.ú. Staré Čívice (dle GP č. 946-35/2020 označené
  jako p.p.č.693/52, p.p.č.693/54 a p.p.č.693/56) z vlastnictví
  statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti MECHANUS
  s.r.o., IČO 03721787, se sídlem Popova 1147, 535 01 Přelouč, po vydání
  osvědčení stavebního úřadu MmP o dokončené hrubé stavbě průmyslové
  haly včetně administrativy, parkoviště pro osobní vozy, manipulační
  plochy pro lehkou strojírenskou výrobu, za kupní cenu v čase a místě
  obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 39/6065/2017 ze dne 18. 10.
  2017 ve výši 950,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do
  režimu podléhajícímu DPH.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako pozemků
  označených jako p.p.č. 693/1 o výměře 40 m2, p.p.č. 693/2 o výměře 825
  m2 a p.p.č. 693/3 o výměře 450 m2, vše v k.ú. Staré Čívice (dle GP č.
  946-35/2020 označené jako p.p.č.693/52, p.p.č.693/54 a p.p.č.693/56) z
  vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti
  MECHANUS s.r.o., IČO 03721787.



  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 11. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 10 - NESCHVÁLENO                     
                         26.11.2020 16:35:04                          
              06. Problematika HC DYNAMO PARDUBICE, a.s.              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nehlasoval     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Zdržel se      
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Zdržel se      
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Zdržel se      
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Zdržel se      
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Zdržel se      
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů



Celkem zastupitelů: 39
Pro: 17 (44%)  Proti: 2 (5%)  Zdrželo se: 16 (41%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  souhlasí
  s návrhem principů „Dohody o společném koordinovaném postupu mezi
  městem Pardubice a společností HokejPce 2020, s.r.o., IČ: 46509801“,
  které definují společný cíl vyjasnění akcionářských práv
  a povinností ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ:
  60112476.
  Návrh principů byl schválen radou dne 2. 11. 2020 (R/4595/2020) a je
  přílohou důvodové zprávy.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  souhlasí
  s nezbytnou součinností a koordinací kroků obou dotčených smluvních
  stran a přípravu finalizace „Dohody o společném procesním postupu mezi
  městem Pardubice a společností HokejPce 2020, s.r.o., IČ: 46509801“
  tak, aby mohla být předložena k projednání zastupitelstvu dne 17. 12.
  2020.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 16:35:37                          
              06. Problematika HC DYNAMO PARDUBICE, a.s.              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            



  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh K. Haase:
  Zastupitelstvo města Pardubic ukládá:
  a) oddělení právnímu připravit písemnou odpověď Statutárního města
  Pardubice na sdělení JUDr. Petra Papeže ze dnů 18.9.2020 a 27.10.2020
  týkající se problematiky HC DYNAMO PARDUBICE, a.s.;
  b) oddělení právnímu předložit připravenou odpověď podle písm. a) ke
  konečnému schválení Radě města Pardubic;
  c) odeslat Radou města Pardubic schválenou odpověď podle písm. a)
  JUDr. Petru Papežovi.
  d) Radou města Pardubic odeslanou odpověď JUDr. Petru Papežovi
  poskytnout formou formou informativní zprávy členům zastupitelstva
  města.
  T: 18.12.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 12 - NESCHVÁLENO                     
                         26.11.2020 16:36:05                          
              06. Problematika HC DYNAMO PARDUBICE, a.s.              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      



  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Zdržel se      
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Zdržel se      
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Zdržel se      
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Zdržel se      
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Zdržel se      
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Zdržel se      
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Proti          
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 9 (23%)  Proti: 8 (21%)  Zdrželo se: 19 (49%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh V. Snopka:
  Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic postoupit
  obsah podnětů v plném rozsahu k posouzení a k získání nezávislého
  právního stanoviska (JUDr. Papež 1.9.2020, 16.9.2020).
  T: do 10.12.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 16:37:42                          
              06. Problematika HC DYNAMO PARDUBICE, a.s.              



______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Zdržel se      
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nehlasoval     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 2 (5%)  Zdrželo se: 8 (21%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  návrh principů „Dohody o společném koordinovaném postupu mezi městem
  Pardubice a společností HokejPce 2020, s.r.o., IČ: 46509801“, které



  definují společný cíl vyjasnění akcionářských práv
  a povinností ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ:
  60112476.
  Návrh principů byl schválen radou dne 2. 11. 2020 (R/4595/2020) a je
  přílohou důvodové zprávy.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  nezbytnou součinnost a koordinaci kroků obou dotčených smluvních stran
  a přípravu finalizace „Dohody o společném procesním postupu mezi
  městem Pardubice a společností HokejPce 2020, s.r.o., IČ: 46509801“
  tak, aby mohla být předložena k projednání zastupitelstvu dne 17. 12.
  2020.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 16:38:10                          
              06. Problematika HC DYNAMO PARDUBICE, a.s.              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nehlasoval     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Nehlasoval     
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            



  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  návrh č. 002 - odst. I
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  stanovisko Finančního výboru ze dne 5.10.2020 – citace: „Finanční
  výbor projednal podnět doručený předsedovi finančního výboru týkající
  se provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky
  statutárního města Pardubic podle §119 odst. 2, písm. a) zákona o
  obcích, a postupuje jej ZmP k projednání“.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 16:38:36                          
              06. Problematika HC DYNAMO PARDUBICE, a.s.              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nehlasoval     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Nehlasoval     
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            



  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  návrh č. 002 - odst. II
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí komentáře uvedené v důvodové zprávě, které jsou reakcí
  na sdělení JUDr. Petra Papeže uvedená v dopisu „podnět finančnímu
  výboru“ ze dne 18. 9 2020, v dopisu „upozornění na neplatnost smlouvy“
  ze dne 18. 9. 2020 a v emailu ze dne 27. 10. 2020 vč. příloha.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 16:43:25                          
          07. Návrh změn stanov SmP a.s, DPmP a.s., RFP a.s.          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            



  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  změny stanov společnosti Služby města Pardubic a. s., které jsou
  přílohou tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  změny stanov společnosti Dopravní podnik města Pardubic a. s., které
  jsou přílohou tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  změny stanov společnosti Rozvojový fond města Pardubic a. s., které
  jsou přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      



                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 16:50:49                          
         08. Plnění usnesení č. Z/1497/2017 a č. Z/1083/2020          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001



  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. Z/1497/2017 bod I. tohoto znění – citace: „Zastupitelstvo
  města Pardubic Požaduje Rozšíření a rozpracování stabilizačního plánu
  společnosti HC Dynamo Pardubice a.s. za účelem snížení podílu ztráty z
  hospodaření na základním kapitálu. Z: zástupci statutárního města
  Pardubic v dozorčí radě: Charvát, Rozinek T: 30.3.2017“.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. Z/1083/2020 bod III. tohoto znění - citace:
  „Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá radě města Pardubic rozhodnout
  dne 23. 3. 2020 o pořadí uchazečů, umožnit vítěznému uchazeči na jeho
  náklady bez prodlení zpracování „Due diligence HC“, a informovat
  o tomto rozhodnutí rady dne 26. 3. 2020 zastupitelstvo formou
  informativní zprávy.“
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 17:07:26                          
09. XII. změna rozpočtu města Pardubice na rok 2020 - rozpočtová opatření
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            



  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 272. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 51,0 tis. z běžných výdajů položky "Měření a
  regulace radonu - objekty MŠ" na kapitálové výdaje položky "MŠ
  Brožíkova - odstranění radonu" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 273. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro ZŠ Montessori - PD"  na
  kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro ZŠ
  Montessori - ostatní náklady"  (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 274. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. v rámci položky "MŠ Svítkov -
  výstavba nové MŠ - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 274. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 302,0 tis. v rámci položky "MŠ L. Matury -
  rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 275. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 52,1 tis. z kapitálových výdaje položky



  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  výdaje položky "Údržba hřbitovů vč. vypůjčených - hydrogeologický
  průzkum" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 005
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 276. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  120,0 tis. položka 212. "Odvod PO - ZŠ A. Krause" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ A. Krause -
  příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 277. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 42,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ
  Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" na kapitálové transfery
  položky "MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na investice" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 277. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 76,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ
  Svítkov - přístavba ZŠ - vybavení" na běžné výdaje položky "ZŠ Svítkov
  - přístavba ZŠ - vybavení" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 17,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ Kytička (Gebauerova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ Višňovka (Benešovo nám.) vč. MŠ Češkova - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ Korálek (Rumunská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky



  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ Kubíčko (Grusova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ Na Třísle - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) - příspěvek na provoz" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 160,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ Klubíčko (Grusova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na kapitálové transfery
  položky "MŠ Klubíčko (Grusova) - příspěvek na investice" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 279. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z kapitálových transferů položky
  "Strojní investice školských zařízení" na běžné transfery položky "ZŠ
  A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 279. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových transferů položky
  "Strojní investice školských zařízení" na kapitálové transfery položky
  "ZŠ A. Krause - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 009
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 280. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 56,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři
  Pardubice" na běžné transfery položky "DDM Alfa (Družby) - KD



  Hronovická" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná
  se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 010
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 281. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 7,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Pasportizace prostor pro kulturu" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Platy zaměstnanců MmP
  včetně OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 011
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 282. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  97,9 tis. položka 412. "Dotace Pk - TIC - příspěvek na provoz" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "TIC -
  příspěvek na provoz - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 012
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 283. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 365,0 tis. z běžných transferů položky
  "Program podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu) na kapitálové výdaje položky "Areál letního
  koupaliště Cihelna - plošina pro imobilní" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 013
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 284. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 23,0 tis. v rámci položky "Městský kamerový
  systém" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z kapitálových
  výdajů na běžné výdaje.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 284. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 96,8 tis. v rámci položky "Inteligentní
  dopravní systém - parkovací systém" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 284. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 10,6 tis. v rámci položky "Příprava a
  administrace projektů" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z
  kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  Návrh usnesení č. 014
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 285. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Budova U Divadla 828 - III. NP sanace kanceláří" na kapitálové výdaje
  položky "Budova radnice, Pernštýnské nám. 1 - klimatizace



  společenského sálu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 015
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 286. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Údržba
  azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti" na běžné výdaje položky
  "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 286. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Údržba
  azylového domu pro muže Millheimova" na běžné výdaje položky "Bytové
  domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 016
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 287. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ K
  Polabinám - oprava střechy na hl. pavilonu" na běžné výdaje položky
  "Velká údržba školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 017
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 288. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 489,4 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rekonstrukce zálivů MHD" na kapitálové výdaje položky "MHD záliv
  Karlovina - směr z města" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 288. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 507,1 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky "MHD záliv
  Karlovina - směr z města" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 018
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 289. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa
  a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "Světelná a signalizační
  zařízení" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 289. Přesun přesun finančních prostředků ve
  výdajové části rozpočtu ve výši Kč 41,7 tis. z kapitálových výdajů
  položky "Úpravy SSZ nad rámec údržby" na kapitálové výdaje položky
  "SSZ K21 Most pro cyklisty v Rosicích - doplnění videodetekce"
  (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 019
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 290. Přesun finančních prostředků ve výdajové



  části rozpočtu ve výši Kč 67,5 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Most M403 Drozdice - znalecký posudek" (správce 1327 - Odbor
  dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 290. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 64,2 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Most M803 Zeleňák - znalecký posudek" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 290. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 54,5 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na běžné výdaje položky "Nádraží
  Rosice - pozemky - žádost o geometrické zaměření" (správce 1327 -
  Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 020
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 291. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 770,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Opravy cyklostezek" na běžné výdaje položky "Oprava cyklostezky
  Polabiny - ul. Lonkova" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 291. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Odstranění nelegálně umístěných reklamních zařízení" běžné výdaje
  položky "Oprava cyklostezky Polabiny - ul. Lonkova" (správce 1327 -
  Odbor dopravy).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 291. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 965,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Oprava cyklostezky
  Polabiny - ul. Lonkova" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 021
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 292. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Opravy
  parkovacích automatů" na běžné výdaje položky "Propustky Nemošice -
  ul. Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 292. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Odstraňování bariér na komunikacích" na běžné výdaje položky
  "Propustky Nemošice - ul. Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 292. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky



  "Osvětlení přechodů pro chodce" na běžné výdaje položky "Propustky
  Nemošice - ul. Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 292. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Informační systém - opravy, údržba" na běžné výdaje položky
  "Propustky Nemošice - ul. Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 292. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa
  a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "Propustky Nemošice - ul.
  Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 292. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Cyklověž - provoz, opravy" na běžné výdaje položky "Propustky
  Nemošice - ul. Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 292. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Úprava
  SSZ nad rámec údržby" na běžné výdaje položky "Propustky Nemošice -
  ul. Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 292. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 570,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Propustky Nemošice
  - ul. Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 022
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 293. Přesun finančních prostředků ve výši Kč
  316,5 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová -
  kompenzační bonus SR" (správce 598 - Ekonomický obor) na běžné
  transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 023
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 295. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 020,0 tis. z běžných výdajů položky "Zimní
  sportovní park - provoz" na běžné transfery položky "Dostihový spolek
  a.s. - zimní sportovní park - dotace (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       



                    HLASOVÁNÍ č. 19 - NESCHVÁLENO                     
                         26.11.2020 17:10:07                          
    10. Vzdání se práva na nabytí majetku v pozůstalostním řízení     
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Proti          
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Proti          
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 33 (85%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  vzdání se práva na nabytí finančních prostředků ve výši cca 870.000,-
  Kč v řízení o pozůstalosti po paní Jarmile Ješinové, nar. 10.12.1928,
  posledně bytem Jungmannova 2556, 53002 Pardubice, zemřelé dne
  23.2.2019, vedeném u Okresního soudu v Pardubicích pod sp.zn. 32 D
  338/2019. Právo na nabytí finančních prostředků je zatíženo zákonným
  příkazem následného použití nabytých finančních prostředků ve prospěch
  zůstavitelkou určených skupin osob.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Odboru kanceláře tajemníka odmítnout dědictví po paní Jarmile
  Ješinové, nar. 10.12.1928, posledně bytem Jungmannova 2556, 53002
  Pardubice, zemřelé dne 23.2.2019, vedené u Okresního soudu v
  Pardubicích pod sp.zn. 32 D 338/2019.
  Z.: Jiří Turek, vedoucí odboru kanceláře tajemníka
  T.: 31.12.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 17:13:56                          
11. Smluvní vztahy s VAK Pardubice, a.s. (Smlouva o započtení pohledávek)
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            



  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření smluv mezi statutárním městem Pardubice (dále jen "město") a
  společností Vodovody a kanalizace, a.s., IČ 60108631,  se sídlem
  Teplého 2014, Pardubice (dále jen "společnost"), a to
  a)
  smlouvu o upsání 18.000 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě
  jedné akcie 1.000,- Kč, celkem akcií o jmenovité hodnotě 18,000.000,-
  Kč, peněžitým vkladem  jako podílu města  na zvýšení základního
  kapitálu společnosti o 40,500.000,- Kč
  a
  b)
  smlouvu o započtení pohledávky města ve výši 18,000.000,-- Kč proti
  pohledávce společnosti v téže výši na splacení akcií upsaných smlouvou
  pod písmenem a),
  které jsou přílohami tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvy uvedené v bodu I.
  Z: Martin Charvát
  T: 30. 11. 2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 17:15:10                          
  12. Darovací smlouva - tablety pro Sociální služby města Pardubic   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            



  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  návrh uzavřít Darovací smlouvu mezi statutárním městem Pardubice a
  příspěvkovou organizací Sociální služby města Pardubic, se sídlem kpt.
  Jaroše 726, 531 81 Pardubice, IČ: 75090970, a to ve znění dle přílohy,
  která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Darovací smlouvu mezi statutárním městem Pardubice a



  příspěvkovou organizací Sociální služby města Pardubic, se sídlem kpt.
  Jaroše 726, 531 81 Pardubice, IČ: 75090970, dle bodu I. tohoto
  usnesení, a to ve znění dle přílohy tohoto usnesení.
  Z: vedoucí odboru informačních technologií
  T: 31.12.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                         26.11.2020 17:15:56                          
      13. Smlouva o dotaci na zvláštní přepravu handicapovaných       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            



______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace obchodní společnosti Dopravní podnik města Pardubic
  a.s., IČO: 63217066, se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 530 20
  Pardubice, ve výši 600 tis. Kč pro účely provozování zvláštní přepravy
  osob se sníženou schopností pohybu vozidlem upraveným pro přepravu
  vozíků pro handicapované v roce 2020.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 600 tis. Kč
  pro účely provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností
  pohybu vozidlem upraveným pro přepravu vozíků pro handicapované v roce
  2020, s obchodní společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO:
  63217066, se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice.
  Znění veřejnoprávní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 600 tis. Kč
  s obchodní společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO:
  63217066, se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice,
  dle bodu II. tohoto usnesení, ve znění, které je přílohou tohoto
  usnesení.
  T: 15.12.2020
  Z: Ing. V. Bakajsa, vedoucí odboru dopravy
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
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    ... Úpis akcií ve 2. kole ve společnosti Dostihový spolek a.s.    
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      



  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření smlouvy o úpisu akcí se společností Dostihový spolek a.s.,
  IČO: 481 55 110, se sídlem Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice, která je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu uvedenou v bodu I.
  Z: Jan Mazuch
  T: 30. 11. 2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
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                      15. Ocenění města Pardubic                      
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Uděluje
  Medaili města Pardubic panu Karlu Hřebačkovi



  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Uděluje
  Medaili města Pardubic panu Josefu Hadincovi
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Uděluje
  Medaili města Pardubic panu Jiřímu Razskazovovi
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Uděluje
  Medaili města Pardubic panu Františku Neradovi
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Uděluje
  Čestné občanství města Pardubic panu Evženu Erbanovi
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Zřizuje
  hrob v péči města Pardubic Matouše Jezbery (1893 – 1941) hrob č. st.
  B-I-19-20
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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                      15. Ocenění města Pardubic                      
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Zdržel se      
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          



  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Proti          
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Proti          
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 2 (5%)  Proti: 28 (72%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Uděluje
  Medaili města Pardubic (in memoriam) panu Jaroslavu Jandovi
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Uděluje
  Čestné občanství města Pardubic (in memoriam) panu PhDr. Jiřímu
  Grušovi
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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  16. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        



  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Nehlasoval     
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  žádosti o prodloužení termínů u úkolů vešlých z usnesení
  Zastupitelstva města Pardubic uvedené v příloze usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.11.2020      
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17. Dodatky VS o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní 
oblasti
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            



  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Nehlasoval     
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o poskytnutí dotace č.
  D6131/00084/19  ze dne 06.03.2019 na realizaci projektu „Intervenční
  centrum“,  se subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Pardubice,
  Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804,  kterým se na žádost příjemce
  dotace mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu
  při zachování  původně schválené výše dotace v částce 167 000 Kč, a to
  v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence
  nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku
  2020, a dále v důsledku poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného
  nebytových prostor ve vlastnictví  města za období od 1.dubna 2020 do
  31.prosince 2020. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic



  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00084/19
  ze dne 06.03.2019, se subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem
  Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, ve znění, které je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  T: 23.12.2020                                                         
  Z: Mgr. Iva Bartošová
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o poskytnutí dotace  č.
  D6131/00085/19 ze dne 06.03.2019 na realizaci projektu „Nízkoprahové
  denní centrum“, se subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Pardubice,
  Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, kterým se na žádost příjemce
  dotace mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu
  při zachování  původně schválené výše dotace v částce 782 400 Kč, a to
  v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence
  nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku
  2020, a dále v důsledku poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného
  nebytových prostor ve vlastnictví města za období od 1.dubna 2020 do
  31.prosince 2020. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z č.
  D6131/00085/19 ze dne 06.03.2019, se subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se
  sídlem Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, ve znění,
  které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  T: 23.12.2020                                                         
  Z: Mgr. Iva Bartošová
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00086/19
  ze dne 06.03.2019 na realizaci projektu „Nízkoprahové zařízení pro
  děti a mládež – Free klub“, se subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se
  sídlem Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, kterým se na
  žádost příjemce dotace mění stanovené čerpání dotace na upravené
  položky v rozpočtu při zachování  původně schválené výše dotace v
  částce 1 206 000 Kč, a to v důsledku přijatých opatření k ochraně
  obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
  SARS CoV-2 pro období roku 2020 a dále v důsledku poskytnutí slevy ve
  výši 30 % z nájemného nebytových prostor ve vlastnictví  města za
  období od 1.dubna 2020 do 31.prosince 2020. Znění dodatku je přílohou
  č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00086/19
  ze dne 06.03.2019, se subjektem SKP-SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem
  Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, ve znění, které je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  T: 23.12.2020                                                         
  Z: Mgr. Iva Bartošová
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00089/19
  ze dne 06.03.2019 na realizaci projektu „Terénní program při NZDM –
  Free klub“,  se subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Pardubice,
  Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, kterým  se na žádost příjemce
  dotace mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu
  při zachování  původně schválené výše dotace v částce 602 000 Kč, a to
  v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence
  nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku
  2020 a dále v důsledku poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného
  nebytových prostor ve vlastnictví  města za období od 1.dubna 2020 do
  31.prosince 2020. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00089/19
  ze dne 06.03.2019, se subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem
  Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, ve znění, které je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  T: 23.12.2020                                                         
  Z: Mgr. Iva Bartošová
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o poskytnutí dotace č.
  D6131/00082/19 ze dne 06.03.2019 na realizaci projektu „Dům na půli
  cesty“,se subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Pardubice,
  Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, kterým  se na žádost příjemce
  dotace mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu
  při zachování  původně schválené výše dotace v částce 213 600  Kč, a
  to v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako
  prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období
  roku 2020 a dále v důsledku poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného
  nebytových prostor ve vlastnictví  města za období od 1.dubna 2020 do
  31.prosince 2020. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  č. D6131/00082/19
  ze dne 06.03.2019, se subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem
  Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, ve znění, které je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  T: 23.12.2020                                                         
  Z: Mgr. Iva Bartošová
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o poskytnutí dotace č.
  D6131/00064/19 ze dne 07.03.2019 na realizaci projektu „K-centrum
  Pardubice“, se subjektem Laxus z.ú., se sídlem Nymburk, Sadová 2107,
  288 02, IČO 62695487, kterým  se na žádost příjemce dotace mění
  stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování 
  původně schválené výše dotace v částce 800 000 Kč, a to v důsledku
  přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí
  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 a dále v
  důsledku poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného nebytových prostor



  ve vlastnictví  města za období od 1.dubna 2020 do 31.prosince 2020.
  Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00064/19
  ze dne 07.03.2019, se subjektem Laxus z.ú., se sídlem Nymburk, Sadová
  2107, 288 02, IČO 62695487, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto
  usnesení.
  T: 23.12.2020                                                         
  Z: Mgr. Iva Bartošová
  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00065/19
  ze dne 07.03.2019 na realizaci projektu „Centrum terénních programů
  Pardubického kraje“, se subjektem Laxus z.ú., se sídlem Nymburk,
  Sadová 2107, 288 02, IČO 62695487, kterým se na žádost příjemce dotace
  mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při
  zachování původně schválené výše dotace v částce 352 000 Kč, a to v
  důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence
  nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku
  2020 a dále v důsledku poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného
  nebytových prostor ve vlastnictví  města za období od 1.dubna 2020 do
  31.prosince 2020. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00065/19
  ze dne 07.03.2019, se subjektem Laxus z.ú., se sídlem Nymburk, Sadová
  2107, 288 02, IČO 62695487, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto
  usnesení.
  T: 23.12.2020                                                         
  Z: Mgr. Iva Bartošová
  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00074/19
  ze dne 13.03.2019 na realizaci projektu „Sociální rehabilitace
  Pardubice“  se subjektem Péče o duševní zdraví, z.s., se sídlem
  Pardubice, Bělehradská 389, 530 09, IČO 64242218, kterým se na žádost
  příjemce dotace  mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v
  rozpočtu při zachování  původně schválené výše dotace v částce 455 100
  Kč, a to v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako
  prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období
  roku 2020 a dále v důsledku poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného
  nebytových prostor ve vlastnictví města za období od 1.dubna 2020 do
  31.prosince 2020. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace i č.
  D6131/00074/19 ze dne 13.03.2019, se subjektem Péče o duševní zdraví,
  z.s., se sídlem Pardubice, Bělehradská 389, 530 09, IČO 64242218, ve
  znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  T: 23.12.2020                                                         
  Z: Mgr. Iva Bartošová



  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace č.
  D6131/00024/20 ze dne 08.06.2020 na realizaci projektu „Psycholog v
  rané péči pro rodiny  s dětmi s poruchami autistického spektra,
  poruchami komunikace a sociální interakce“, se subjektem Rodinné
  Integrační Centrum, z.s., se sídlem Pardubice, Náměstí Republiky 2686,
  532 27, IČO 27026728, kterým  se na žádost příjemce dotace mění
  stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování 
  původně schválené výše dotace v částce 92 618 Kč, a to v důsledku
  přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí
  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020. Znění
  dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace  č.
  D6131/00024/20 ze dne 08.06.2020, se  subjektem Rodinné Integrační
  Centrum, z.s., se sídlem Pardubice, Náměstí Republiky 2686, 532 27,
  IČO 27026728, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  T: 23.12.2020                                                         
  Z: Mgr. Iva Bartošová
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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           18. Revokace usnesení - dotace z oblasti sportu            
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            



  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Nehlasoval     
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace se
  společností Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607,
  Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Podpora
  dostihových sportů a udržení kvality dostihového závodiště v
  Pardubicích", č. D1734/00097/20, uzavřené dne 29.05.2020, jímž se na
  žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně
  obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
  SARS CoV-2 pro období roku 2020 mění stanovené čerpání dotace na
  upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše
  dotace v částce 3.300.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto
  usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. D1734/00097/20 o poskytnutí
  individuální dotace, mezi statutárním městem Pardubice a společností
  Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto
  usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  změnu části usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1275/2020 ze
  dne 29.04.2020, a to řádku č. 56 přílohy č. 1 citovaného usnesení,
  jímž bylo schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory sportu



  subjektu Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z. s., IČO: 42939585,
  se sídlem U Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na
  provoz sportovišť z původně schválené výše 108.300,- Kč na 162.500,-
  Kč.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě č. D1734/00250/20 o
  poskytnutí dotace mezi statutárním městem Pardubice a Tenisovým klubem
  Pernštýn 1897 Pardubice z. s., jímž se na žádost příjemce dotace z
  důvodu zachování provozu jeho činnosti v areálu Letního stadionu,
  který byl dle původního předpokladu již v období po 30.8.2020 určen k
  rekonstrukci, až do konce roku 2020 navyšuje dotaci na provoz
  sportovišť z původně schválené výše 108.300,- Kč na 162.500,- Kč.
  Znění dodatku smlouvy je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. D1734/00250/20 o poskytnutí
  dotace, mezi statutárním městem Pardubice a spolkem Tenisovým klubem
  Pernštýn 1897 Pardubice z. s., IČO: 42939585, se sídlem U Stadionu
  1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve znění, které je přílohou
  č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  změnu části usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1683/2020 ze
  dne 22.10.2020, kterým byl na žádost spolku FK PARDUBICE, z.s., IČO:
  27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, v
  důsledku opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a jako prevence
  nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2, schválen dodatek k
  veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu na
  realizaci projektu "Klubová akademie FK PARDUBICE" spočívající v
  úpravě položek v rozpočtu u smlouvy, na které může příjemce dotaci
  čerpat při zachování původně schválené výše dotace v částce
  1.300.000,- Kč a kterým byla uložena povinnost tento dodatek ke
  smlouvě do 31.12.2020 uzavřít, a to tak, že se nahrazuje příloha č. 1
  usnesení č. Z/1683/2020 jejím novým zněním, které je přílohou tohto
  usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. D1734/00006/20 o poskytnutí
  individuální dotace, mezi statutárním městem Pardubice a spolkem FK
  PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice,
  533 53 Pardubice, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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                         19. Žádosti o dotaci                         
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  aktualizaci projektu s názvem „Regenerace panelových sídlišť – Pravý



  břeh Labe – ul. Karla Šípka – XVI. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017
  Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2021, který je přílohou
  tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  realizaci projektu s názvem „Regenerace panelových sídlišť – Pravý
  břeh Labe – ul. Karla Šípka – XVI. etapa“ v roce 2021. Rozsah XVI.
  etapy je definován projektovou dokumentací.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dofinancování projektu s názvem „Regenerace panelových sídlišť – Pravý
  břeh Labe – ul. Karla Šípka – XVI. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017
  Sb., ve znění pozdějších předpisů ve výši 3 948 tis. Kč, tj.  podíl
  vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a ve výši
  100 % neuznatelných nákladů, tj. 745 tis. Kč. Celkový vlastní podíl
  bude řešen v rozpočtu městského obvodu Pardubice II pro rok 2021.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  ucházet se o dotaci pro rok 2021 na projekt " Regenerace panelových
  sídlišť – Pravý břeh Labe - ul. Karla Šípka – XVI. etapa“ ze Státního
  fondu podpory investic, jež může dosáhnout 50 % uznatelných nákladů.
  Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 8 642 tis. Kč (vč. DPH).
  Výše celkových nákladů projektu, včetně způsobilých výdajů bude
  upravena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby.
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  ucházet se v roce 2021 o dotaci na projekt "Oprava hrázky rybníčku v
  ulici Pohránovská v Ohrazenicích“ z Ministerstva zemědělství - 129 390
  „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
  – 2. etapa, jež může dosáhnout 70 % uznatelných nákladů. Celkové
  náklady projektu jsou vyčísleny na 982,4 tis. Kč (vč. DPH). Výše
  celkových nákladů projektu, včetně způsobilých výdajů bude upravena na
  základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  v případě přidělení dotace z MZe, financování projektu s názvem
  „Oprava hrázky rybníčku v ulici Pohránovská v Ohrazenicích“ ve výši
  minimálně 30 % v rámci uznatelných nákladů a 100 % v rámci
  neuznatelných nákladů. Celkový vlastní podíl bude řešen v rozpočtu
  městského obvodu Pardubice VII pro rok 2021.
______________________________________________________________________
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                             20. Diskuse                              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            



  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  děkuje všem pracovníkům  v  "první linii" ve městě Pardubice v boji s
  onemocněním COVID-19.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



Stránka 1 z 2 

Příloha č. 2 návrhu usnesení č. 1 
SMLOUVA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK 

uzavřená dle ust. § 21 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích 
 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
se sídlem Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
zastoupená předsedou představenstva Ing. Martinem Charvátem 
IČ 60108631 
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce 999 
(dále jen Společnost) 
 
a 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
zastoupené primátorem Ing. Martinem Charvátem 
IČ 00274046 
(dále jen Statutární město Pardubice) 
 
uzavírají tuto 

Smlouvu o započtení pohledávek 

I. 

1. Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o zvýšení základního kapitálu 
Společnosti o částku 40,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých), formou 
upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 40 500 (slovy: čtyřicet tisíc pět set) ks 
kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) znějících na 
jméno s omezenou převoditelností. 
 

2. Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o tom, že akcie budou nabídnuty k 
upsání předem určeným zájemcům, mj. též Statutárnímu městu Pardubice, a to v počtu 18 000 
(slovy: osmnáct tisíc) ks akcií, jejichž emisní kurs činí 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů 
korun českých). 
 

3. Dále valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 vyslovila souhlas s tím, aby si Statutární 
město Pardubice započetlo svoji pohledávku za Společností ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: 
osmnáct milionů korun českých) z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 
1 ze dne 15.11.2019, a to proti pohledávce Společnosti z titulu Smlouvy o upsání akcií na splacení 
emisního kurzu – co do jmenovité hodnoty 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun 
českých) – peněžitým vkladem upsaných akcií. 

II. 
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1. Statutární město Pardubice má ke dni uzavření této Smlouvy za Společností pohledávku ve výši 
18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), a to z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 
10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2019. 
 

2. Společnost má ke dni uzavření této Smlouvy za Statutárním městem Pardubice pohledávku ve 
výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), a to z titulu Smlouvy o upsání akcií. 

 
3. V souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti, konané dne 22.6.2020, si tímto Statutární 

město Pardubice započítává svoji pohledávku za Společností ve výši 18,000.000,- Kč z titulu 
Smlouvy o zápůjčce ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2019 proti pohledávce 
Společnosti z titulu Smlouvy o upsání akcií na splacení emisního kurzu – co do jmenovité hodnoty 
18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) – peněžitým vkladem upsaných akcií. 
 

4. Touto Smlouvou tak Statutární město Pardubice zcela splatilo emisní kurz 18 000 (slovy: osmnáct 
tisíc) ks akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě rozhodnutí valné hromady 
Společnosti konané dne 22.6.2020. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že touto Smlouvou činěné majetkové dispozici nejsou na překážku 
žádné okolnosti. 

III. 

1. Tato Smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží Společnost i Statutární 
město Pardubice a jedno je určeno pro obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci 
Králové. 
 

2. Statutární město Pardubice prohlašuje, že uzavření této Smlouvy schválilo zastupitelstvo 
Statutárního města Pardubice a podmínky pro platnost v této smlouvě Statutárním městem 
Pardubice činěného právního jednání, jak jsou tyto pojmově vymezeny v zákoně č. 128/2000 Sb., 
zákon o obcích, byly splněny. 
 

3. Smluvní strany podpisem této Smlouvy prohlašují, že si ji řádně přečetly, veškerá ustanovení 
Smlouvy jsou jim jasná a srozumitelná a na důkaz souhlasu s obsahem Smlouvy připojují své 
úředně ověřené podpisy. 

 
V ………………………… dne ……………….    V ………………………… dne ………………. 
 
Společnost:       Statutární město Pardubice: 
 
________________________     ________________________ 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.   Statutární město Pardubice 
Ing. Martin Charvát      Ing. Martin Charvát 
předseda představenstva     primátor 
(úředně ověřený podpis)     (úředně ověřený podpis) 



Příloha návrhu usnesení č. 1       
Návrh rozhodnutí ZmP dle ustanovení § 84, odst. 2, písm. e) zákona o obcích 
společnosti Služby města Pardubic a.s.   
 
Návrh rozhodnutí RmP v pozici jediného akcionáře akciové společnosti Služby 
města Pardubic a.s. při výkonu působnosti valné hromady  
 
NÁVRH ZMĚN STANOV:  
 
Za ustanovení Článku 2 stanov společnosti se vkládá ustanovení Článku 2a „Účel zalo!ení 
společnosti“, které nadále bude znít takto:  

„Článek 2a 
Účel zalo!ení společnosti 

1. Společnost je zalo!ena za účelem v"konu činností veřejného zájmu slou!ících k provozu a 

rozvoji statutárního města Pardubic. V rámci sv"ch voln"ch kapacit se společnost věnuje i 

činnostem ostatního charakteru. 

2. Při v"konu své činnosti usiluje společnost o dosa!ení přiměřeného zisku, a to se 

zohledněním účelu a předmětu vykonávané činnosti.“ 

 
 

Ustanovení Článku 3 stanov společnosti „Předmět podnikání společnosti“ se doplňuje 
o odstavec č. 2. a č. 3. tohoto znění: 
 
2. Vedlej#ím předmětem podnikání společnosti jsou činnosti sv"m charakterem podobné 

s předmětem podnikání a činnosti, které přispívají k efektivnímu vyu!ití prostředků, kter"mi 

společnost disponuje za účelem realizace předmětu podnikání. 

3. Společnost vykonává i činnosti, které jsou pro realizaci předmětu podnikání a vedlej#ího 

předmětu podnikání nezbytné nebo s ním jinak souvisí.“  

 
 

Za ustanovení Článku 3 stanov společnosti se vkládá ustanovení Článku 3a „Zásady 
fungování společnosti“ stanov, které nadále bude znít takto: 

„Článek 3a 
Zásady fungování společnosti 

1. Činnost společnosti se řídí právními předpisy, stanovami, zásadami schválen"mi jedin"m 

akcionářem v působnosti valné hromady a vnitřními předpisy společnosti. 

2. Společnost při své činnosti dbá na zachování dobrého jména společnosti a statutárního 

města Pardubic i na přiměřenou propagaci vlastní činnosti. 

3. Člen voleného orgánu společnosti vykonává svoji funkci způsobem, o něm! je v dobré víře 

přesvědčen, !e povede k naplnění účelu, za ním! byla společnost zalo!ena.  

4. S ohledem na účel zalo!ení společnosti není jedin"m kritériem rozhodování členů volen"ch 

orgánů ekonomick" prospěch. Při v"konu své funkce člen voleného orgánu mimo jiné 

zohledňuje: 

a) dlouhodobé dopady na fungování společnosti, 



b) oprávněné zájmy zaměstnanců, 
c) péči o vztahy s dodavateli, zákazníky a ostatními partnery společnosti, 

d) dopady činnosti společnosti na !ivotní prostředí 

e) zájem statutárního města Pardubic, městsk"ch obvodů, městem ovládan"ch právnick"ch 

osob a obyvatel města.“ 

 
 

V ustanovení Článku 8 „Představenstvo“ stanov společnosti se za odstavec 3 doplňují 
ustanovení odstavců 4 a! 6, která nadále budou znít takto:  
4. Představenstvo je povinno si vy!ádat předchozí souhlas valné hromady k právnímu jednání, 

jím! se: 

a) nab"vá či pozb"vá vlastnické právo k nemovité věci, 

b) k nemovité věci ve vlastnictví společnosti zřizuje ve prospěch jiné osoby věcné právo 

k věci cizí nebo jím! se tato nemovitá věc jin"m v"znamn"m způsobem zatě!uje, 

c) k nemovité věci ve vlastnictví společnosti zřizuje pacht, nájem nebo jiné podobné u!ívací 

právo na dobu del#í ne! 5 (pět) let, případně na dobu neurčitou s v"povědní dobou del#í 

ne! 1 (jeden) rok. 

5. Ustanovení článku 8 odst. 4 písm. a) a b) stanov neplatí pro právní jednání, jeho! hodnota 

nepřevy#uje 1.000.000,- Kč (jeden milion korun česk"ch) a které je činěno v souladu 

se skutečn"m dlouhodob"m předmětem podnikání (činnosti) společnosti a za podmínek 

obvykl"ch v bě!ném obchodním styku. 

6. Ustanovení článku 8 odst. 4 stanov neplatí pro právní jednání činěné ve prospěch 

statutárního města Pardubice nebo ve prospěch právnické osoby, v ní! statutární město 

Pardubice přímo či nepřímo vykonává působnost jediného společníka, zakladatele nebo 

osoby v obdobném postavení.   
V ustanovení Článku 8 „Představenstvo“ stanov společnosti se stávající odstavce 4 a! 8 
označují jako odstavce 7 a! 11.   



 
Příloha návrhu usnesení č. 2      
Návrh rozhodnutí ZmP dle ustanovení § 84, odst. 2, písm. e) zákona o obcích 
společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s.   
 
Návrh rozhodnutí RmP v pozici jediného akcionáře akciové společnosti  
Dopravní podnik města Pardubic a.s. při výkonu působnosti valné hromady             
NÁVRH ZMĚN STANOV:  
Za ustanovení Článku 2 stanov Společnosti se vkládá ustanovení Článku 2a „Účel zalo!ení 
společnosti“, které nadále bude znít takto: 
 

„Článek 2a 
Účel zalo!ení společnosti 

1. Společnost je zalo!ena za účelem v"konu činností veřejného zájmu slou!ících k provozu a 

rozvoji statutárního města Pardubic. V rámci sv"ch voln"ch kapacit se společnost věnuje i 

činnostem ostatního charakteru. 

2. Při v"konu své činnosti usiluje společnost o dosa!ení přiměřeného zisku, a to se 

zohledněním účelu a předmětu vykonávané činnosti.“      
 

Ustanovení Článku 3 stanov „Předmět podnikání společnosti“ se mění tak, !e se vypou"tí 
v odstavci 1. z předmětu podnikání odrá!ka „poskytování zdravotní slu!eb v oboru: 
fyzioterapeut – ambulantní péče“ a doplňuje o odstavec č. 2. a č. 3. tohoto znění: 
2. Vedlej#ím předmětem podnikání společnosti jsou činnosti sv"m charakterem podobné 

s předmětem podnikání a činnosti, které přispívají k efektivnímu vyu!ití prostředků, kter"mi 

společnost disponuje za účelem realizace předmětu podnikání. 

3. Společnost vykonává i činnosti, které jsou pro realizaci předmětu podnikání a vedlej#ího 

předmětu podnikání nezbytné nebo s ním jinak souvisí.“  

 

 

Za ustanovení Článku 3 stanov Společnosti se vkládá ustanovení Článku 3a „Zásady 
fungování společnosti“ stanov, které nadále bude znít takto: 
 

„Článek 3a 
Zásady fungování společnosti 

1. Činnost společnosti se řídí právními předpisy, stanovami, zásadami schválen"mi jedin"m 

akcionářem v působnosti valné hromady a vnitřními předpisy společnosti. 

2. Společnost při své činnosti dbá na zachování dobrého jména společnosti a statutárního 

města Pardubic i na přiměřenou propagaci vlastní činnosti. 

3. Člen voleného orgánu společnosti vykonává svoji funkci způsobem, o něm! je v dobré víře 

přesvědčen, !e povede k naplnění účelu, za ním! byla společnost zalo!ena.  

4. S ohledem na účel zalo!ení společnosti není jedin"m kritériem rozhodování členů volen"ch 

orgánů ekonomick" prospěch. Při v"konu své funkce člen voleného orgánu mimo jiné 

zohledňuje: 

a) dlouhodobé dopady na fungování společnosti, 



b) oprávněné zájmy zaměstnanců, 
c) péči o vztahy s dodavateli, zákazníky a ostatními partnery společnosti, 

d) dopady činnosti společnosti na !ivotní prostředí,  

e) zájem statutárního města Pardubic, městsk"ch obvodů, městem ovládan"ch právnick"ch 

osob a obyvatel města.“ 

 

V ustanovení Článku 8 „Představenstvo“ stanov Společnosti se za odstavec 3 doplňují 
ustanovení odstavců 4 a! 6, která nadále budou znít takto: 

4. Představenstvo je povinno si vy!ádat předchozí souhlas valné hromady k právnímu 

jednání, jím! se: 

a. nab"vá či pozb"vá vlastnické právo k nemovité věci, 

b. k nemovité věci ve vlastnictví společnosti zřizuje ve prospěch jiné osoby věcné právo 

k věci cizí nebo jím! se tato nemovitá věc jin"m v"znamn"m způsobem zatě!uje, 

c. k nemovité věci ve vlastnictví společnosti zřizuje pacht, nájem nebo jiné podobné u!ívací 

právo na dobu del#í ne! 5 (pět) let, případně na dobu neurčitou s v"povědní dobou del#í 

ne! 1 (jeden) rok. 

5. Ustanovení článku 8 odst. 4 písm. a) a b) stanov neplatí pro právní jednání, jeho! 

hodnota nepřevy#uje 1.000.000 Kč (jeden milion korun česk"ch), a které je činěno v 

souladu se skutečn"m dlouhodob"m předmětem podnikání (činnosti) společnosti a za 

podmínek obvykl"ch v bě!ném obchodním styku. 

6. Ustanovení článku 8 odst. 4 stanov neplatí pro právní jednání činěné ve prospěch 

statutárního města Pardubice nebo ve prospěch právnické osoby, v ní! statutární město 

Pardubice přímo či nepřímo vykonává působnost jediného společníka, zakladatele nebo 

osoby v obdobném postavení. 

 

V ustanovení Článku 8 „Představenstvo“ stanov Společnosti se stávající odstavce 4 a! 8 
označují jako odstavce 7 a! 11.  



Příloha návrhu usnesení č. 3    
 
Návrh rozhodnutí ZmP dle ustanovení § 84, odst. 2, písm. e) zákona o obcích 
společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s.    
 
Návrh rozhodnutí RmP v pozici jediného akcionáře akciové společnosti  
Rozvojový fond Pardubice a.s. při výkonu působnosti valné hromady                
Návrh změny stanov:  
Za ustanovení Článku 2 stanov Společnosti se vkládá ustanovení Článku 2a „Účel zalo!ení 
společnosti“, které nadále bude znít takto:   

„Článek 2a 
Účel zalo!ení společnosti 

1. Společnost je zalo!ena za účelem v"konu činností veřejného zájmu slou!ících k provozu a 

rozvoji statutárního města Pardubic, zejména prostřednictvím správy a rozvoje nemovitostí. 

V rámci sv"ch voln"ch kapacit se společnost věnuje i činnostem ostatního charakteru. 

2. Při v"konu své činnosti usiluje společnost o dosa!ení přiměřeného zisku, a to se 

zohledněním účelu a předmětu vykonávané činnosti.“   
Ustanovení Článku 3 stanov společnosti „Předmět podnikání společnosti“ se doplňuje 
o odstavec č. 2. a č. 3. tohoto znění: 
2. Vedlej#ím předmětem podnikání společnosti jsou činnosti sv"m charakterem podobné 

s předmětem podnikání a činnosti, které přispívají k efektivnímu vyu!ití prostředků, kter"mi 

společnost disponuje za účelem realizace předmětu podnikání. 

3. Společnost vykonává i činnosti, které jsou pro realizaci předmětu podnikání a vedlej#ího 

předmětu podnikání nezbytné nebo s ním jinak souvisí.“    
Za ustanovení Článku 3 stanov Společnosti se vkládá ustanovení Článku 3a „Zásady 
fungování společnosti“ stanov, které bude znít takto:   

 
„Článek 3a 

Zásady fungování společnosti 
 

1. Činnost společnosti se řídí právními předpisy, stanovami, zásadami schválen"mi jedin"m 

akcionářem v působnosti valné hromady a vnitřními předpisy společnosti. 

2. Společnost při své činnosti dbá na zachování dobrého jména společnosti a statutárního 

města Pardubic i na přiměřenou propagaci vlastní činnosti. 

3. Člen voleného orgánu společnosti vykonává svoji funkci způsobem, o něm! je v dobré víře 

přesvědčen, !e povede k naplnění účelu, za ním! byla společnost zalo!ena.  



4. S ohledem na účel zalo!ení společnosti není jedin"m kritériem rozhodování členů volen"ch 

orgánů ekonomick" prospěch. Při v"konu své funkce člen voleného orgánu mimo jiné 

zohledňuje: 

a) dlouhodobé dopady na fungování společnosti, 

b) oprávněné zájmy zaměstnanců, 
c) péči o vztahy s dodavateli, zákazníky a ostatními partnery společnosti, 

d) dopady činnosti společnosti na !ivotní prostředí, 

e) zájem statutárního města Pardubic, městsk"ch obvodů, městem ovládan"ch právnick"ch 

osob.“  
V ustanovení Článku 8 „Představenstvo“ stanov Společnosti se za odstavec 3 doplňují 
ustanovení odstavců 4 a! 6, která nadále budou znít takto:  
4. Představenstvo je povinno si vy!ádat předchozí souhlas valné hromady k právnímu jednání, 

jím! se: 

a. nab"vá či pozb"vá vlastnické právo k nemovité věci, 

b. k nemovité věci ve vlastnictví společnosti zřizuje ve prospěch jiné osoby věcné právo 

k věci cizí nebo jím! se tato nemovitá věc jin"m v"znamn"m způsobem zatě!uje, 

c. k nemovité věci ve vlastnictví společnosti zřizuje pacht, nájem nebo jiné podobné u!ívací 

právo na dobu del#í ne! 5 (pět) let, případně na dobu neurčitou s v"povědní dobou del#í 

ne! 1 (jeden) rok. 

5. Ustanovení článku 8 odst. 4 písm. a) a b) stanov neplatí pro právní jednání, jeho! hodnota 

nepřevy#uje 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun česk"ch) a které je činěno v souladu se 

skutečn"m dlouhodob"m předmětem podnikání (činnosti) společnosti a za podmínek 

obvykl"ch v bě!ném obchodním styku. 

6. Ustanovení článku 8 odst. 4 stanov neplatí pro právní jednání činěné ve prospěch 

statutárního města Pardubice nebo ve prospěch právnické osoby, v ní! statutární město 

Pardubice přímo či nepřímo vykonává působnost jediného společníka, zakladatele nebo 

osoby v obdobném postavení. 

 

V ustanovení Článku 8 „Představenstvo“ stanov Společnosti se stávající odstavce 4 a! 8 
označují jako odstavce 7 a! 11.   



DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená dle § 2055 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 
Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  

IČ: 00274 046 

DIČ: CZ00274046 

zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem města  

 

jako „dárce“ na straně jedné  
 

a 

 

Sociální služby města Pardubic 
Se sídlem: kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice 

IČ: 75090970 

Zastoupené Ing. Petrem Krejčím, ředitelem 

jako “obdarovaný“ na straně druhé 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

darovací smlouvu 
 

 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem 12 ks tabletů dle tabulky: 

 

Inv. číslo Název Cena Rok pořízení 
MAPAH000MSDV tablet Lenovo Yoga Smart Tab 10,1" 8 288,50 Kč 2020 

MAPAH000MSC0 tablet Lenovo Yoga Smart Tab 10,1" 8 288,50 Kč 2020 

MAPAH000MSB5 tablet Lenovo Yoga Smart Tab 10,1" 8 288,50 Kč 2020 

MAPAH000MSAA tablet Lenovo Yoga Smart Tab 10,1" 8 288,50 Kč 2020 

MAPAH000MS9F tablet Lenovo Yoga Smart Tab 10,1" 8 288,50 Kč 2020 

MAPAH000MS8K tablet Lenovo Yoga Smart Tab 10,1" 8 288,50 Kč 2020 

MAPAH000MS7P tablet Lenovo Yoga Smart Tab 10,1" 8 288,50 Kč 2020 

MAPAH000MS6U tablet Lenovo Yoga Smart Tab 10,1" 8 288,50 Kč 2020 
MAPAH000MS5Z tablet Lenovo Yoga Smart Tab 10,1" 8 288,50 Kč 2020 
MAPAH000MS44 tablet Lenovo Yoga Smart Tab 10,1" 8 288,50 Kč 2020 
MAPAH000MS39 tablet Lenovo Yoga Smart Tab 10,1" 8 288,50 Kč 2020 
MAPAH000MS2E tablet Lenovo Yoga Smart Tab 10,1" 8 288,50 Kč 2020 
 

Popis: Lenovo Yoga Smart Tab 4 + 64GB LTE 

(Tablet - displej 10,1 " 1920 × 1200 IPS, Qualcomm Snapdragon 439 2 GHz, RAM 4 GB, interní paměť 

64 GB, paměťová karta až 250 GB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 4G/LTE, webkamera 8 Mpx + 5 Mpx, výdrž 

baterie až 10 h, hmotnost 570g, USB-C, Android 9.0 Pie) 

 

2. Dárce prohlašuje, že mu není známa žádná překážka, která by bránila v převodu vlastnického 

práva k předmětu daru. 



 

3. Dárce tímto převádí bezplatně, tj. bez nároku na jakékoliv protiplnění, obdarovanému jako dar 

vlastnické právo k počítačové technice blíže popsané v odst. 1 tohoto článku smlouvy (dále jen 

„dar“) a obdarovaný prohlašuje, že tento dar přijímá a do svého vlastnictví jej převzetím přejímá.  

 

4. Obdarovaný prohlašuje, že byl řádně seznámen se skutečným stavem daru.  

 

5. S poskytnutím daru nespojuje dárce žádné další požadavky vůči obdarovanému. 

 

 

 

 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, kdy zveřejnění smlouvy v příslušném registru zajistí dárce  

 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž obě strany obdrží 

po jednom vyhotovení. 

 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 

občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze 

formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu 

jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna 

e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze 

namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

 

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

nevýhodných podmínek a na důkaz svobodných projevů vůle připojují vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

V Pardubicích dne:                                                     

 

Dárce:               Obdarovaný: 

 

 

 

……………………………………………                                                         …………………………………………. 

      Ing. Martin Charvát      Ing. Petr Krejčí 

primátor            ředitel 



 
 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D……/…./20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Vladimírem Bakajsou, vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Pardubic 

         (dále jen „poskytovatel“), 
 
2. Příjemce dotace: 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
sídlo: Teplého 2141, 532 20 Pardubice 

 IČ: 63217066 
 bankovní spojení: 19-2372930267/0100 
 zastoupená: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 

         
 

I. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 (Směrnice č. 
14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou. 

2. Smluvní strany dále prohlašují, že činnost, na niž je na základě této smlouvy poskytována dotace, 
vykonává příjemce již od roku 2004 na základě smlouvy o spolupráci při zajištění přepravy 
handicapovaných osob, jejímiž smluvními stranami je kromě smluvních stran této smlouvy též obecně 
prospěšná společnost SPID handicap, o.p.s., přičemž uvedená trojstranná smlouva zakládá rovněž 
povinnost statutárního města Pardubice poskytovat Dopravnímu podniku města Pardubic a.s. finanční 
podporu na pokrytí nákladů na provoz služby přepravy handicapovaných osob. Touto smlouvou o 



 

poskytnutí dotace smluvní strany mezi sebou upravují odchylně od ustanovení shora citované 
trojstranné smlouvy výši dotace a také podrobněji podmínky jejího poskytnutí. Práva ani povinnosti 
obecně prospěšné společnosti SPID handicap, o.p.s., nejsou touto smlouvou o poskytnutí dotace 
dotčeny. 

 
 

III. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci ve výši 600 000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun 

českých) pro účely provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozidlem 
upraveným pro přepravu vozíků pro invalidy v roce 2020 (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
 

IV. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 
  

 
V. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 20. 7. 2020,  
e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů), a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace;  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 28. 2. 2021 čestné prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a vyúčtování dotace,  

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

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

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

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



 

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

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

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu realizace projektu.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

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

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

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

 
 

VI. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 1. 2021. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 1. 2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

 
VII. Uznatelný náklad 

 

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

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 

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

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

VIII. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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



 

  
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

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

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
méně závažné porušení podmínek ve smyslu ust. § 10 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace, 

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

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

 
 

IX. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

X. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího 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.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 



 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

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

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

 
7. 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. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. 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.  

 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Vladimír Bakajsa Ing. Tomáš Pelikán 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………./2020  ze dne 
…….2020, Ing. Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Pardubic 
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Smlouva o upsání akcií 
dle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a dru!stvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozděj!ích předpisů (dále té" jen „ZOK“) 

 
 
Dne!ního dne, měsíce a roku ní"e uvedení účastníci: 
 
1. Statutární město Pardubice 

sídlo úřadu města v Pardubicích, Pern!t"nské náměstí 1, PSČ 530 21 
IČO: 00274046, DIČ: CZ00274046I 
právně jedná zástupce: Ing. Martin Charvát, primátor města 
 
na straně jedné jako akcionář (dále také jen „Zájemce“) 

 
2. společnost Dostihov# spolek a.s., se sídlem Pra#ská 607, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, IČO 481 55 110, spisová značka B 918 vedená u Krajského soudu v Hradci 
Králové, v jejím# zastoupení právně jedná předseda představenstva Ing. Petr Kva! 
 
na straně druhé jako společnost (dále jen „Dostihov# spolek a.s.“ nebo jen 
„Společnost“); 
 
uzavírají tuto: 

smlouvu o upsání akcií 
(dále té# jen „Smlouva“) 

 
 

I.  
Rozhodnutí o zv#!ení základního kapitálu 

 
1. Valná hromada společnosti Dostihov# spolek a.s. konaná dne 30. září 2020 schválila 

usnesení o zv#!ení základního kapitálu Společnosti, které bylo osvědčeno formou 
notářského zápisu JUDr. Heleny Divi!ové, notářky se sídlem v Hradci Králové pod č.j. 
NZ 847/2020, N 827/2020, tohoto znění první části: 

 
Valná hromada rozhoduje o zv#!ení základního kapitálu Společnosti a přijímá toto 
usnesení o zv#!ení základního kapitálu (dále té" jen „Usnesení“):  

 
1. Základní kapitál Společnosti se zv"#í o částku 6.643.000,-- Kč (!est milionů !est set 
čtyřicet tři tisíce korun česk#ch). Upisování akcií nad navrhovanou částku zv"#ení 
základního kapitálu se nepřipou#tí, av#ak připou#tí se upsání akcií pod navrhovanou 
částku, kdy by byl základní kapitál zv"#en právě jen o částku odpovídající součtu 
jmenovit"ch hodnot akcií upsan"ch ve lhůtách pro upisování akcií dále uveden"m 
způsobem.  

 
2. Na zv"#ení základního kapitálu bude upsáno:  

a) 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenov#ch akcií, ka"dá o jmenovité 
hodnotě 500,-- Kč (slovy pět set korun česk#ch), přičem" v!echny akcie budou 
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cenn#mi papíry na jméno, jejich" převoditelnost bude omezena předchozím 
souhlasem valné hromady dle stanov Společnosti,  

b) 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenov#ch akcií, ka"dá o jmenovité 
hodnotě 150,-- Kč (slovy jedno sto padesát korun česk#ch), přičem" v!echny akcie 
budou cenn#mi papíry na jméno, jejich" převoditelnost bude omezena předchozím 
souhlasem valné hromady dle stanov Společnosti,  

 (dále společně té" jen „Nové Akcie“ a ka"dá z Nov#ch akcií jednotlivě té" jen 
„Akcie“).   

  
3. Emisní kurs Nov#ch Akcií je shodn# s jejich jmenovitou hodnotou, tzn.:  

a) jedna Akcie o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pět set korun česk#ch) bude upsána 
emisním kursem 500,-- Kč (pět set korun česk#ch) a  

b) jedna Akcie o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun česk#ch) bude 
upsána emisním kursem 150,-- Kč (jedno sto padesát korun česk#ch).  

 
[Zdůvodnění emisního kursu: S ohledem na poměr celkové ztráty Společnosti 
po uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti k základnímu kapitálu Společnosti v 
době zv#!ení základního kapitálu a upisování Nov#ch Akcií v#hradně akcionáři 
Společnosti je emisní kurs Nov#ch Akcií nastaven v nejni"!í zákonem připu!těné v#!i 
dle § 247 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a dru"stvech 
(zákon o obchodních korporacích), dále jen „z. o. k.“]  

 
4. Upsání Nov"ch Akcií s vyu!itím přednostního práva akcionářů (1. kolo):  

V!echny Nové Akcie, tzn. 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenov#ch akcií 
o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy pět set korun česk#ch), ka"dá vydaná jako cenn# 
papír na jméno, jejich" převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné 
hromady dle stanov Společnosti, a 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenov#ch 
akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (slovy jedno sto padesát korun česk#ch), ka"dá 
vydaná jako cenn# papír na jméno, jejich" převoditelnost bude omezena předchozím 
souhlasem valné hromady dle stanov Společnosti, mohou b#t upsány akcionáři 
Společnosti s vyu"itím přednostního práva akcionářů na upsání nov"ch akcií dle 
§ 484 odst. 1 z. o. k., a to za těchto podmínek:  
a) Místo vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nov#ch Akcií 

mohou akcionáři Společnosti vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Pra"ská 
607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.  

b) Lhůta pro vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nov#ch 
Akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat ve lhůtě 2 (dvou) t#dnů ode dne 
doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v pracovních dnech v době od 
10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. (dále té" jen „Upisovací 
lhůta pro přednostní právo“).  

c) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro přednostní právo: Počátek běhu 
Upisovací lhůty pro přednostní právo oznámí Společnost akcionářům Společnosti 
způsobem určen#m stanovami Společnosti a z. o. k. pro svolání valné hromady bez 
zbytečného odkladu po zápisu Usnesení do obchodního rejstříku. Oznámení 
o přednostnímu právu Společnost současně zveřejní.  

d) Počet nov"ch akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité 
hodnotě nebo jak" podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii 
o určité jmenovité hodnotě:  
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• na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden 
tisíc korun česk#ch) připadá jedna nová Akcie o jmenovité hodnotě 500,-- Kč 
(pět set korun česk#ch),  

• na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 300,-- Kč (tři sta 
korun česk#ch) připadá jedna nová Akcie o jmenovité hodnotě 150,-- Kč 
(jedno sto padesát korun česk#ch).  

 
5. Upsání Nov"ch Akcií, které nebyly upsány s vyu!itím přednostního práva akcionářů 

(2. kolo):  
Upsání Nov#ch Akcií, které nebyly upsány akcionáři Společnosti s vyu"itím 
přednostního práva dle odstavce 4 Usnesení (dále té" jen „Neupsané Akcie“), bude 
nabídnuto určen#m zájemcům – akcionářům Společnosti, a to za těchto podmínek: 
a) V"počet poměru Neupsan"ch Akcií nabídnut"ch akcionářům Společnosti:  

Akcionáři mohou upisovat Neupsané Akcie v poměru sv#ch podílů, tj.:  

−   Akcionář mů"e upsat a" tolik z celkového počtu Neupsan#ch Akcií o jmenovité 
hodnotě 500,-- Kč (pět set korun česk#ch) za emisní kurs 500,-- Kč (pět set 
korun česk#ch), kolik odpovídá poměru součtu jmenovit#ch hodnot v!ech jeho 
dosavadních akcií k základnímu kapitálu Společnosti před přijetím Usnesení. 
Tento počet se zaokrouhlí na celé Neupsané Akcie dolů.  

−   Akcionář mů"e upsat a" tolik z celkového počtu Neupsan#ch Akcií o jmenovité 
hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun česk#ch) za emisní kurs 150,-- Kč 
(jedno sto padesát korun česk#ch), kolik odpovídá poměru součtu jmenovit#ch 
hodnot v!ech jeho dosavadních akcií k základnímu kapitálu Společnosti před 
přijetím Usnesení. Tento počet se zaokrouhlí na celé Neupsané Akcie dolů. 

b) Místo úpisu: Právo na upsání Neupsan#ch Akcií mohou akcionáři Společnosti 
vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Pra"ská 607, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice.  

c) Lhůta pro úpis: Právo na upsání Neupsan#ch Akcií mohou akcionáři Společnosti 
vykonat ve lhůtě 2 (dvou) t#dnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu 
upisovací lhůty, v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a 
od 13:00 hod. do 15:00 hod. (dále té" jen „Upisovací lhůta pro druhé kolo 
úpisu“). 

d) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro druhé kolo úpisu a poměru dle čl. 5 
písm. a) Usnesení: Počátek běhu Upisovací lhůty pro druhé kolo úpisu a poměru 
dle čl. 5 písm. a) Usnesení oznámí Společnost akcionářům Společnosti způsobem 
určen#m stanovami Společnosti a z. o. k. pro svolání valné hromady 
bez zbytečného odkladu po provedení v#počtu dle čl. 5 písm. a) Usnesení. 
Oznámení o právu úpisu Společnost současně zveřejní.  

 
6. Emisní kurs Upsan#ch Akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 3 (tří) 

t"dnů ode dne upsání Akcií.  
Cel" emisní kurs Upsan#ch Akcií je upisovatel povinen splatit peně!it"m vkladem, a 
to slo"ením na účet Společnosti číslo 293159268/0300 veden" u společnosti 
Československá obchodní banka a.s.   

 
(dále té# jen „Rozhodnutí o zv#!ení základního kapitálu“). 

 
2. Rozhodnutí o zv"!ení základního kapitálu bylo do obchodního rejstříku zapsáno dne 

5. října 2020.  
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3. V!ichni akcionáři Společnosti mohli v 1. kole úpisu vyu#ít přednostní právo na upsání 
nov"ch akcií v souladu s Rozhodnutím o zv"!ení základního kapitálu, přičem# akcionáři 
Společnosti toto právo vykonali tak, #e bylo dohromady upsáno celkem 6.209 ks akcií na 
jméno o jmenovité hodnotě 500,- Kč a 6.402 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 150,- 
Kč. 
 

4. Pro 2. kolo úpisu akcií tak bylo akcionářům Společnosti v souladu s Rozhodnutím 
o zv"!ení základního kapitálu nabídnuto upsat celkem 4.011 ks akcií na jméno o 
jmenovité hodnotě 500,- Kč a 3.818 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 150,- Kč, a to 
v poměru jejich podílů. 
 

II.  
Upsání akcií 

 
Zájemce ve smyslu Rozhodnutí o zv"!ení základního kapitálu upisuje: 
 

• 2 067 (slovy: dva tisíce !edesát sedm) kusů kmenov"ch akcií na jméno, ka#dá 
o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy: pět set korun česk"ch), přičem# převoditelnost 
v!ech akcií bude omezena předchozím souhlasem valné hromady dle stanov 
Společnosti,  

• 1 967 (slovy: tisíc devět set !edesát sedm) kusů kmenov"ch akcií na jméno, ka#dá 
o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (slovy: jedno sto padesát korun česk"ch), přičem# 
v!echny akcie budou cenn"mi papíry na jméno, jejich# převoditelnost bude omezena 
předchozím souhlasem valné hromady dle stanov Společnosti,  

 
(dále té# jen „Akcie“). 
 
 

III.  
Emisní kurs Akcií upsan#ch Zájemcem a lhůta jeho splacení 

 
1. Emisní kurs Akcií upsan"ch Zájemcem celkem činí: 1.328.550 Kč (slovy: jeden milion 

tři sta dvacet osm tisíc pět set padesát korun česk"ch) (dále té# jen „Emisní kurs“). 
 
2. Zájemce se zavazuje nejpozději ve lhůtě 3 (tří) t#dnů ode dne upsání Akcií dle této 

Smlouvy splnit svoji vkladovou povinnost peně"it#m vkladem ve v#!i Emisního 
kursu podle čl. III odst. 1 této Smlouvy, tj. slo#ením na účet Společnosti č. 
293159268/0300 veden# u společnosti Československá obchodní banka, a. s. 

 
 

IV.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Dopadá-li na Smlouvu povinnost jejího uveřejnění v registru smluv vedeném 

Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvlá!tních podmínkách 
účinnosti někter"ch smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozděj!ích předpisů, nabude účinnosti a# tímto uveřejněním.  
 

2. Změny nebo doplňky této Smlouvy musí mít formu písemného dodatku odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami. 
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3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu. Ka#dá 

ze smluvních stran obdr#í po jednom stejnopisu, jedno vyhotovení je určeno pro účely 
zápisu příslu!n"ch změn v obchodním rejstříku vedeném pro Společnost. 
 

4. Smluvní strany prohla!ují, #e  
a) jsou plně způsobilé samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je 

tato Smlouva,  
b) po přečtení této Smlouvy souhlasí s jejím obsahem,  
c) Smlouva byla sepsána dle pravdiv"ch údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nebyla 

sjednána v tísni či za jinak nápadně nev"hodn"ch podmínek,  
co# stvrzují sv"mi podpisy. 

 
V Pardubicích dne _______________ 2020 
 
 
 
 
 
 ----------------------------------------------------           ---------------------------------------------------- 
                            Zájemce                              Dostihov# spolek a.s. 
          
 
Úřední ověření podpisů: 



 

Příloha návrhu usnesení č.1  
 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D6131/00084/19 

uzavřené dne 06.03.2019 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s,  
sídlo: Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 27534804,  
číslo bankovního účtu: 221077482/0300, 
zastoupený: Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 06.03.2019 byla v rámci dvouletého financování mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na rok 2019 
ve výši 167.000,- Kč (slovy: jednostošedesátsedmtisíckorunčeských) na realizaci projektu „Intervenční 
centrum“ (dále jen „Projekt“), přičemž na rok 2020 byla při splnění podmínky uvedené v čl. IV odst. 2 
písm. b) Smlouvy vyplacena částka na stejný Projekt ve stejné výši.  
 

2. Dne 02.11.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu na rok 2020, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Důvodem pro podání žádosti je změna výše výdajů 
u některých položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace - 
organizaci byla usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1417/2020 ze dne 18.6.2020 poskytnuta 
sleva ve výši 30% za nájem nebytových prostor ve vlastnictví města za období od 1.4.2020 do 
31.12.2020.  
 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 
něhož bude původní nákladový rozpočet na období roku 2020 tvořící přílohu č. 2 Smlouvy nahrazen 
jeho novým, upraveným zněním (dále jen „dodatek č. 1“). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 2 Smlouvy nadepsaná jako „rozpočet uznatelných 
nákladů projektu“ se nahrazuje novým zněním nadepsaným jako „rozpočet uznatelných nákladů 
projektu“, které je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, s tím, že celková výše poskytnuté dotace 
na realizaci tohoto Projektu zůstává zachována. 



2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 
vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. k) Smlouvy (tj. do 
08.01.2021).  

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek č. 1 
okamžikem 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. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1  
Smlouvy jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku č. 1 
poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek č. 1 bude 
uveřejněn bez podpisů fyzických osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku č. 1 je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že tento 

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu  
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš 
   

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/373/2019 ze dne 21.02.2019 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 26.11.2020. 

Daniela Víznerová, odd. ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic



 

 

                      Příloha č. 1 - ROZPOČET 

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované služby
Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období

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

1. Provozní náklady celkem 1 018 902,00 85 486,00

1.1 Materiálové náklady celkem 211 002,00 15 186,00

potraviny 0,00 0,00

kancelářské potřeby 35 000,00 2 700,00

pohonné hmoty 45 000,00 3 100,00
ostatní materiálové náklady 45 002,00 4 686,00
       Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00
       Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 
prostředky na pořízení a obnovu drobného hmotného 

86 000,00 4 700,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 792 900,00 70 300,00

     1.2.1 energie 80 000,00 2 600,00

     1.2.2 opravy a udržování 20 000,00 4 100,00

     1.2.3 cestovné 17 000,00 300,00

     1.2.4 ostatní služby 675 900,00 63 300,00

                právní a ekonomické služby 300 000,00 9 700,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba) 104 900,00 47 200,00

                pořízení DDNM [3] do 60 000 Kč vypište 
slovně:aktualizace software 16 000,00 500,00

ostatní služby, spoje, školení a kurzy 255 000,00 5 900,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 15 000,00 0,00

pojištění odpovědnosti 15 000,00 0,00

2. Osobní náklady celkem 3 055 098,00 81 514,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 4 074 000,00 167 000,00

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

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Intervenční centrum
1.1.2020-31.12.2020

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

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020



 

Příloha návrhu usnesení č. 2  
 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D6131/00085/19 

uzavřené dne 06.03.2019 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s,  
sídlo: Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 27534804,  
číslo bankovního účtu: 221077482/0300, 
zastoupený: Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 06.03.2019 byla v rámci dvouletého financování mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na rok 2019 
ve výši 782.400,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátdvatisícečtyřistakorunčeských) na realizaci projektu 
„Nízkoprahové denní centrum“ (dále jen „Projekt“) , přičemž  na rok 2020 byla při splnění podmínky 
uvedené v čl. IV odst. 2 písm. b) Smlouvy vyplacena částka na stejný Projekt ve stejné výši. 
 

2. Dne 02.11.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu na rok 2020, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Důvodem pro podání žádosti je změna výše výdajů 
u některých položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace – 
organizaci byla usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1417/2020 ze dne 18.6.2020 poskytnuta 
sleva ve výši 30% za nájem nebytových prostor ve vlastnictví města za období od 1.4.2020 do 
31.12.2020. 
 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 
něhož bude původní nákladový rozpočet na období roku 2020 tvořící přílohu č. 2 Smlouvy nahrazen 
jeho novým, upraveným zněním (dále jen „dodatek č. 1“). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 2 Smlouvy nadepsaná jako „rozpočet uznatelných 
nákladů projektu“ se nahrazuje novým zněním nadepsaným jako „rozpočet uznatelných nákladů 
projektu“, které je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, s tím, že celková výše poskytnuté dotace 
na realizaci tohoto Projektu zůstává zachována. 



2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 
vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. k) Smlouvy (tj. do 
08.01.2021).  

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek č. 1 
okamžikem 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. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 
Smlouvy jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku č. 1 
poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek č. 1 bude 
uveřejněn bez podpisů fyzických osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku č. 1 je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že tento 

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu  
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš 
   

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/373/2019 ze dne 21.02.2019 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 26.11.2020. 

Daniela Víznerová, odd. ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic



 

 

                      Příloha č. 1 - ROZPOČET 

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované služby
Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období

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

1. Provozní náklady celkem 576 704,00 217 400,00

1.1 Materiálové náklady celkem 150 004,00 37 000,00

potraviny 11 000,00 11 000,00

kancelářské potřeby 13 000,00 7 000,00

pohonné hmoty 1 000,00 1 000,00
ostatní materiálové náklady 55 004,00 4 000,00
       Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00
       Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 
prostředky na pořízení a obnovu drobného hmotného 

70 000,00 14 000,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 426 700,00 180 400,00

     1.2.1 energie 80 000,00 39 000,00

     1.2.2 opravy a udržování 3 000,00 0,00

     1.2.3 cestovné 3 000,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 340 700,00 141 400,00

                právní a ekonomické služby 180 000,00 52 000,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba) 81 700,00 57 300,00

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

ostatní služby, spoje, školení a kurzy 78 000,00 32 100,00

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

pojištění odpovědnosti 0,00 0,00

2. Osobní náklady celkem 1 942 896,00 565 000,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 2 519 600,00 782 400,00

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

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Nízkoprahové denní centrum

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

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020



 

Příloha návrhu usnesení č. 3 
Dodatek č. 1  

Smlouvy o poskytnutí dotace č. D6131/00086/19 
uzavřené dne 06.03.2019 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s,  
sídlo: Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 27534804,  
číslo bankovního účtu: 221077482/0300, 
zastoupený: Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 06.03.2019 byla v rámci dvouletého financování mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na rok 2019 
ve výši 1.206.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstěšesttisíckorunčeských) na realizaci projektu 
„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub“ (dále jen „Projekt“), přičemž  na rok 2020 byla 
při splnění podmínky uvedené v čl. IV odst. 2 písm. b) Smlouvy vyplacena částka na stejný Projekt  ve 
stejné výši. 
 

2. Dne 02.11.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu na rok 2020, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Důvodem pro podání žádosti je změna výše výdajů 
u některých položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace – 
organizaci byla usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1417/2020 ze dne 18.6.2020 poskytnuta 
sleva ve výši 30% za nájem nebytových prostor ve vlastnictví města za období od 1.4.2020 do 
31.12.2020.  
 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 
něhož bude původní nákladový rozpočet na období roku 2020 tvořící přílohu č. 2 Smlouvy nahrazen 
jeho novým, upraveným zněním (dále jen „dodatek č. 1“). 

 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 2 Smlouvy nadepsaná jako „rozpočet uznatelných 
nákladů projektu“ se nahrazuje novým zněním nadepsaným jako „rozpočet uznatelných nákladů 
projektu“, které je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, s tím, že celková výše poskytnuté dotace 
na realizaci tohoto Projektu zůstává zachována. 



 
2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 

vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. k) Smlouvy (tj. do 
08.01.2021).  

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek 
okamžikem 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. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 
Smlouvy jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku č. 1 
poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek č. 1 bude 
uveřejněn bez podpisů fyzických osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku č. 1 je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že tento 

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu  
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš 
   

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/373/2019 ze dne 21.02.2019 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 26.11.2020. 

Daniela Víznerová, odd. ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic



 

 

                      Příloha č. 1 - ROZPOČET 

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované služby
Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období

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

1. Provozní náklady celkem 952 178,00 330 664,00

1.1 Materiálové náklady celkem 295 678,00 91 744,00

potraviny 0,00 0,00

kancelářské potřeby 32 000,00 12 630,00

pohonné hmoty 19 500,00 5 451,00

ostatní materiálové náklady 94 178,00 20 463,00
       Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00
       Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 
prostředky na pořízení a obnovu drobného hmotného 

150 000,00 53 200,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 656 500,00 238 920,00

     1.2.1 energie 132 000,00 46 600,00

     1.2.2 opravy a udržování 43 000,00 16 250,00

     1.2.3 cestovné 17 000,00 3 200,00

     1.2.4 ostatní služby 464 500,00 172 870,00

                právní a ekonomické služby 156 000,00 40 300,00

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

125 500,00 70 270,00

                pořízení DDNM [3] do 60 000 Kč vypište 
slovně:aktualizace software 10 000,00 5 000,00

ostatní služby, spoje, školení a kurzy 173 000,00 57 300,00

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

pojištění odpovědnosti 0,00 0,00

2. Osobní náklady celkem 2 878 722,00 875 336,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 3 830 900,00 1 206 000,00

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

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Free klub

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

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020



 

 
Příloha návrhu usnesení č. 4 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D6131/00089/19 

uzavřené dne 06.03.2019 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s,  
sídlo: Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 27534804,  
číslo bankovního účtu: 221077482/0300, 
zastoupený: Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 06.03.2019 byla v rámci dvouletého financování mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na rok 2019 
ve výši 602.000,- Kč (slovy: šestsetdvatisícekorunčeských) na realizaci projektu „Terénní program při 
NZDM – Free klub“ (dále jen „Projekt“), přičemž  na rok 2020 byla při splnění podmínky uvedené v čl. 
IV odst. 2 písm. b) Smlouvy vyplacena částka na stejný Projekt ve stejné výši.  
 

2. Dne 02.11.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu na rok 2020, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Důvodem pro podání žádosti je změna výše výdajů 
u některých položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace – 
organizaci byla usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1417/2020 ze dne 18.6.2020 poskytnuta 
sleva ve výši 30% za nájem nebytových prostor ve vlastnictví města za období od 1.4.2020 do 
31.12.2020. 
 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 
něhož bude původní nákladový rozpočet na období roku 2020 tvořící přílohu č. 2 Smlouvy nahrazen 
jeho novým, upraveným zněním (dále jen „dodatek č. 1“). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 2 Smlouvy nadepsaná jako „rozpočet uznatelných 
nákladů projektu“ se nahrazuje novým zněním nadepsaným jako „rozpočet uznatelných nákladů 
projektu“, které je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, s tím, že celková výše poskytnuté dotace 
na realizaci tohoto Projektu zůstává zachována. 



 
2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 

vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. k) Smlouvy (tj. do 
08.01.2021).  

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek č. 1 
okamžikem 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. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 
Smlouvy jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku č. 1 
poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek č. 1 bude 
uveřejněn bez podpisů fyzických osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku č. 1 je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že tento 

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu  
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš 
   

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/373/2019 ze dne 21.02.2019 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 26.11.2020. 

Daniela Víznerová, odd. ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic



 

 

                      Příloha č. 1 - ROZPOČET 

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované služby
Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období

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

1. Provozní náklady celkem 505 020,00 168 900,00

1.1 Materiálové náklady celkem 91 920,00 28 300,00

potraviny 0,00 0,00

kancelářské potřeby 25 500,00 12 000,00

pohonné hmoty 9 000,00 5 300,00
ostatní materiálové náklady 40 420,00 0,00
       Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00
       Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 
prostředky na pořízení a obnovu drobného hmotného 

17 000,00 11 000,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 409 550,00 138 600,00

     1.2.1 energie 37 000,00 12 000,00

     1.2.2 opravy a udržování 7 000,00 0,00

     1.2.3 cestovné 13 000,00 7 000,00

     1.2.4 ostatní služby 352 550,00 119 600,00

                právní a ekonomické služby 135 000,00 12 000,00

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

94 000,00 65 600,00

                pořízení DDNM [3] do 60 000 Kč vypište 
slovně:aktualizace software 1 500,00 0,00

ostatní služby, spoje, školení a kurzy 122 050,00 42 000,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 3 550,00 2 000,00

pojištění odpovědnosti 3 550,00 2 000,00

2. Osobní náklady celkem 1 609 980,00 433 100,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 2 115 000,00 602 000,00

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

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Terénní program při NZDM - Free klub

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

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020



 

Příloha návrhu usnesení č. 5 
Dodatek č. 1  

Smlouvy o poskytnutí dotace č. D6131/00082/19 
uzavřené dne 06.03.2019 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s,  
sídlo: Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 27534804,  
číslo bankovního účtu: 221077482/0300, 
zastoupený: Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 06.03.2019 byla v rámci dvouletého financování mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na rok 2019 
ve výši 213.600,- Kč (slovy: dvěstětřinácttisícšestsetkorunčeských) na realizaci projektu „Dům na půli 
cesty“ (dále jen „Projekt“), přičemž na rok 2020 byla při splnění podmínky uvedené v čl. IV odst. 2 písm. 
b) Smlouvy vyplacena částka na stejný Projekt ve stejné výši. 
 

2. Dne 02.11.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu na rok 2020, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy jako příloha č. 1. Důvodem pro podání žádosti je změna výše 
výdajů u některých položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace 
– organizaci byla usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1417/2020 ze dne 18.6.2020 poskytnuta 
sleva ve výši 30% za nájem nebytových prostor ve vlastnictví města za období od 1.4.2020 do 
31.12.2020. 
 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 
něhož bude původní nákladový rozpočet na období roku 2020 tvořící přílohu č. 2 Smlouvy nahrazen 
jeho novým, upraveným zněním (dále jen „dodatek č. 1“). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 2 Smlouvy nadepsaná jako „rozpočet uznatelných 
nákladů projektu“ se nahrazuje novým zněním nadepsaným jako „rozpočet uznatelných nákladů 
projektu“, které je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1, s tím, že celková výše poskytnuté dotace 
na realizaci tohoto Projektu zůstává zachována. 
 



2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 
vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. k) Smlouvy (tj. do 
08.01.2021).  

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek č. 1 
okamžikem 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. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č.1 
Smlouvy jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku č. 1 
poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek č. 1 bude 
uveřejněn bez podpisů fyzických osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku č. 1 je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že tento 

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu  
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš 
   

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/373/2019 ze dne 21.02.2019 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 26.11.2020. 

Daniela Víznerová, odd. ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic



 

 

                      Příloha č. 1 - ROZPOČET 

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované služby
Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období

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

1. Provozní náklady celkem 1 269 845,00 158 100,00

1.1 Materiálové náklady celkem 281 395,00 19 400,00

potraviny 3 300,00 0,00

kancelářské potřeby 24 200,00 3 500,00

pohonné hmoty 18 700,00 1 900,00
ostatní materiálové náklady 97 695,00 6 500,00
       Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 7 500,00
       Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 
prostředky na pořízení a obnovu drobného hmotného 

137 500,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 977 450,00 138 500,00

     1.2.1 energie 253 000,00 8 000,00

     1.2.2 opravy a udržování 11 000,00 4 500,00

     1.2.3 cestovné 140 800,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 572 650,00 126 000,00

                právní a ekonomické služby 187 000,00 8 000,00

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

175 000,00 112 000,00

                pořízení DDNM [3] do 60 000 Kč vypište 
slovně:aktualizace software 17 600,00 0,00

ostatní služby, spoje, školení a kurzy 193 050,00 6 000,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 11 000,00 200,00

pojištění odpovědnosti 11 000,00 200,00

2. Osobní náklady celkem 1 832 255,00 55 500,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 3 102 100,00 213 600,00

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

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Dům na půli cesty

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

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020



 

Příloha návrhu usnesení č. 6 
Dodatek č. 1  

Smlouvy o poskytnutí dotace č. D6131/00064/19 
uzavřené dne 07.03.2019 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

 
2. Příjemce dotace: 

Laxus z. ú.,  
sídlo: Sadová 2107, 288 02 Nymburk, 
IČO: 62695487,  
číslo bankovního účtu: 601125001/5500, 
zastoupený: Bc. Evou Donátovou, ředitelkou 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 07.03.2019 byla v rámci dvouletého financování mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na rok 2019 
ve výši 800.000,- Kč (slovy: osmsettisíckorunčeských) na realizaci projektu „K-centrum Pardubice“ (dále 
jen „Projekt“), přičemž na rok 2020 byla při splnění podmínky uvedené v čl. IV odst. 2 písm. b) Smlouvy 
vyplacena částka na stejný Projekt ve stejné výši. 
 

2. Dne 02.11.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu na rok 2020, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku   jako příloha č. 2. Důvodem pro podání žádosti je změna výše výdajů 
u některých položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace – 
organizaci byla usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1417/2020 ze dne 18.6.2020 poskytnuta 
sleva ve výši 30% za nájem nebytových prostor ve vlastnictví města za období od 1.4.2020 do 
31.12.2020. 
 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 
něhož bude původní nákladový rozpočet na období roku 2020 tvořící přílohu č. 2 Smlouvy nahrazen 
jeho novým, upraveným zněním (dále jen „dodatek č. 1“). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 2 Smlouvy nadepsaná jako „rozpočet uznatelných 
nákladů projektu“ se nahrazuje novým zněním nadepsaným jako „rozpočet uznatelných nákladů 
projektu“, které je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, s tím, že celková výše poskytnuté dotace 
na realizaci tohoto Projektu zůstává zachována. 
 



2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 
vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. k) Smlouvy (tj. do 
08.01.2021).  

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek č. 1 
okamžikem 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. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 
Smlouvy jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku č. 1 
poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek č. 1 bude 
uveřejněn bez podpisů fyzických osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku č. 1 je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že tento 

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu  
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Iva Bartošová Bc. Eva Donátová 
   

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/373/2019 ze dne 21.02.2019 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 26.11.2020. 

Daniela Víznerová, odd. ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic



 

 

                      Příloha č. 1 - ROZPOČET 

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: 
Žadatel

Název projektu
Rozpočet projektu na období

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

1. Provozní náklady celkem 915 157,00 219 200,00

1.1 Materiálové náklady celkem 561 085,00 91 128,00

1.1.1 Potraviny 3 500,00 1 700,00
1.1.2 Kancelářské potřeby 13 157,00 0,00
1.1.3 Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00
1.1.4 PHM 0,00 0,00
1.1.5 Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 40 000,00 0,00
1.1.6 Ostatní materiálové náklady (zdrav.mat. pro VIP, 
hygiena pro klienty, kontejnery, drogové testy, 
úklidové prostředky, ostatní provozní materiál)

504 428,00 89 428,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 205 572,00 54 072,00

     1.2.1 energie 95 000,00 0,00
     1.2.2 opravy a udržování 10 000,00 0,00
     1.2.3 cestovné 6 500,00 0,00
     1.2.4 ostatní služby 94 072,00 54 072,00
                právní a ekonomické služby 40 000,00 0,00
                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba) 54 072,00 54 072,00

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

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 148 500,00 74 000,00
Vzdělávání, supervize 58 000,00 22 000,00

Jiné provozní náklady (spoje, výroba a tisk info letáků služby 
a VZ, správa klientského systému Boris, l ikvidace zdrav.mat., 
komunální odpad, střežení, revize, l icence antivir a office, 
preventivní prohlídky, správní poplatky, náklady na provoz 
GDPR, vzdělávací výjezdy, pojištění, apod.)

90 500,00 52 000,00

2. Osobní náklady celkem 2 656 843,00 580 800,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 3 572 000,00 800 000,00

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

Laxus z.ú.
K-centrum Pardubice

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

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020



Příloha návrhu usnesení č. 7 
Dodatek č. 1  

Smlouvy o poskytnutí dotace č. D6131/00065/19 
uzavřené dne 07.03.2019 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

 
2. Příjemce dotace: 

Laxus z. ú.,  
sídlo: Sadová 2107, 288 02 Nymburk, 
IČO: 62695487,  
číslo bankovního účtu: 601125001/5500, 
zastoupený: Bc. Evou Donátovou, ředitelkou 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 07.03.2019 byla v rámci dvouletého financování mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na rok 2019 
ve výši 352.000,- Kč (slovy: třistapadesátdvatisícekorunčeských) na realizaci projektu „Centrum 
terénních programů Pardubického kraje“ (dále jen „Projekt“), přičemž na rok 2020 byla při splnění 
podmínky uvedené v čl. IV odst. 2 písm. b) Smlouvy vyplacena částka na stejný Projekt ve stejné výši. 
 

2. Dne 02.11.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu na rok 2020, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Důvodem pro podání žádosti je změna výše výdajů 
u některých položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace – 
organizaci byla usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1417/2020 ze dne 18.6.2020 poskytnuta 
sleva ve výši 30% za nájem nebytových prostor ve vlastnictví města za období od 1.4.2020 do 
31.12.2020. 
 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 
něhož bude původní nákladový rozpočet na období roku 2020 tvořící přílohu č. 2 Smlouvy nahrazen 
jeho novým, upraveným zněním (dále jen „dodatek“). 

 
III. Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 2 Smlouvy nadepsaná jako „rozpočet uznatelných 

nákladů projektu“ se nahrazuje novým zněním nadepsaným jako „rozpočet uznatelných nákladů 
projektu“, které je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, s tím, že celková výše poskytnuté dotace 
na realizaci tohoto Projektu zůstává zachována. 
 



2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 
vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. k) Smlouvy (tj. do 
08.01.2021).  

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek č.1 
okamžikem 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. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 
Smlouvy jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku č. 1 
poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek č. 1 bude 
uveřejněn bez podpisů fyzických osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku č. 1 je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že tento 

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu  
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Iva Bartošová Bc. Eva Donátová 
   

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/373/2019 ze dne 21.02.2019 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 26.11.2020. 

Daniela Víznerová, odd. ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic



 

 

                      Příloha č. 1 - ROZPOČET 

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

Název projektu
Rozpočet projektu na období

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

1. Provozní náklady celkem 1 153 624,00 157 700,00

1.1 Materiálové náklady celkem 698 149,20 43 233,20

1.1.1 Potraviny 0,00 0,00

1.1.2 Kancelářské potřeby 8 416,00 1 500,00

1.1.3 Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00

1.1.4 PHM 140 000,00 0,00

1.1.5 Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 40 000,00 0,00

1.1.6 Ostatní materiálové náklady (zdrav.mat. pro VIP, 
kontejnery, drogové testy, úklidové prostředky, ostatní 
provozní materiál)

509 733,20 41 733,20

1.2 Nemateriálové náklady celkem 167 966,80 36 466,80

     1.2.1 energie 53 000,00 0,00

     1.2.2 opravy a udržování 30 000,00 0,00

     1.2.3 cestovné 8 500,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 76 466,80 36 466,80

                právní a ekonomické služby 40 000,00 0,00

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

36 466,80 36 466,80

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

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 287 508,00 78 000,00

Vzdělávání, supervize 70 000,00 20 000,00
Jiné provozní náklady (spoje, výroba a tisk info letáků služby 
a VZ, správa klientského systému Boris, l ikvidace zdrav.mat., 
revize, l icence antivir a office, preventivní prohlídky, správní 
poplatky, náklady na provoz GDPR, vzdělávací výjezdy, 
havarijní pojištění a povinné ručení, operativní leasing, 
apod.)

217 508,00 58 000,00

2. Osobní náklady celkem 3 470 376,00 194 300,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 4 624 000,00 352 000,00

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

Laxus z.ú.
Centrum terénních programů Pardubického kraje

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

Nákladová položka Celkové náklady na 
rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020



 

Příloha návrhu usnesení č. 8 
Dodatek č. 1  

Smlouvy o poskytnutí dotace č. D6131/00074/19 
uzavřené dne 13.03.2019 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

 
2. Příjemce dotace: 

Péče o duševní zdraví, z.s.  
sídlo: Bělehradská 389, Polabiny, 530 09 Pardubice, 
IČO: 64242218,  
číslo bankovního účtu: 1214079329/0800, 
zastoupený: MUDr. Petrem Hejzlarem, ředitelem 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 13.03.2019 byla v rámci dvouletého financování mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na rok 2019 
ve výši 455.100,- Kč (slovy: čtyřistapadesátpěttisícjednostokorunčeských) na realizaci projektu „Sociální 
rehabilitace Pardubice“ (dále jen „Projekt“), přičemž na rok 2020 byla při splnění podmínky uvedené 
v čl. IV odst. 2 písm. b) Smlouvy vyplacena částka na stejný Projekt ve stejné výši. 
 

2. Dne 02.11.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu na rok 2020, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Důvodem pro podání žádosti je změna výše výdajů 
u některých položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace – 
organizaci byla usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1417/2020 ze dne 18.6.2020 poskytnuta 
sleva ve výši 30% za nájem nebytových prostor ve vlastnictví města za období od 1.4.2020 do 
31.12.2020. 
 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 
něhož bude původní nákladový rozpočet na období roku 2020 tvořící přílohu č. 2 Smlouvy nahrazen 
jeho novým, upraveným zněním (dále jen „dodatek č. 1“). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 2 Smlouvy nadepsaná jako „rozpočet uznatelných 
nákladů projektu“ se nahrazuje novým zněním nadepsaným jako „rozpočet uznatelných nákladů 
projektu“, které je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, s tím, že celková výše poskytnuté dotace 
na realizaci tohoto Projektu zůstává zachována. 
 



2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 
vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. k) Smlouvy (tj. do 
08.01.2021).  

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek č. 1 
okamžikem 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. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 
Smlouvy jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku č. 1 
poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek č. 1 bude 
uveřejněn bez podpisů fyzických osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku č. 1 je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že tento 

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu  
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Iva Bartošová MUDr. Petr Hejzlar 
   

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/373/2019 ze dne 21.02.2019 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 26.11.2020. 

Daniela Víznerová, odd. ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic



 

 

                      Příloha č. 1 - ROZPOČET 
Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociá lní a  zdravotní oblast - registrované s lužby

Žadatel

Název projektu
Rozpočet projektu na období

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

1. Provozní náklady celkem 1 717 440,00 92 500,00

1.1 Materiálové náklady celkem 230 000,00 0,00

Kancelářské potřeby, materiál 74 000,00 0,00

Pohonné hmoty 49 000,00 0,00
       Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00

0,00 0,00
       Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 107 000,00 0,00
Modernizace PC, kancelářský nábytek
1.2 Nemateriálové náklady celkem 1 401 940,00 92 500,00

     1.2.1 energie 144 000,00 0,00

     1.2.2 opravy a udržování 67 500,00 0,00

     1.2.3 cestovné 75 000,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 1 115 440,00 92 500,00

                právní a ekonomické služby 29 000,00 0,00

                nájemné (požadovanou výš i  uplatněte pouze na  
pros tory, kde je pos kytována  sociá lní s lužba)

241 000,00 62 500,00

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

spoje 60 000,00 0,00
školení a kurzy 97 000,00 30 000,00
ostatní služby 688 440,00 0,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 85 500,00 0,00

odpisy 38 000,00 0,00
ostatní provozní náklady (pojištění služby, vozidel, silniční daň) 47 500,00 0,00

2. Osobní náklady celkem 6 958 885,00 362 600,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 8 676 325,00 455 100,00
[1] DHM - dlouhodobý hmotný majetek
[2] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
[3] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

1.1.2020 - 31.12.2020
Sociální rehabilitace Pardubice

Péče o duševní zdraví, z.s.

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

Nákladová položka Celkové náklady na 
rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020



 
 

Příloha návrhu usnesení č. 9 
Dodatek č. 1  

Smlouvy o poskytnutí dotace č. D6131/00024/20 
uzavřené dne 08.06.2020 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

 
2. Příjemce dotace: 

Rodinné Integrační Centrum z. s.,  
sídlo: náměstí Republiky 2686, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 27026728,  
číslo bankovního účtu: 35-4976500267/0100, 
zastoupený: Ing. Mgr. Hanou Janikovou, MBA, statutárním zástupcem 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 08.06.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace (dále 
jen „Smlouva“) z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2020 ve výši 92.618,- Kč (slovy: 
devadesátdvatisícešestsetosmnáctkorunčeských) na realizaci projektu „Psycholog v rané péči  pro 
rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce“ (dále jen 
„Projekt“). 
 

2. Dne 02.11.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu, který je nedílnou 
součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, neboť z důvodu nezbytných organizačních a personálních 
změn Projektu v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku 
a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 došlo k úpravě, resp. změně v nákladech v 
původním položkovém rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace. 
 

3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 
něhož bude původní nákladový rozpočet uvedený v příloze č. 1 Smlouvy nahrazen jeho novým, 
upraveným zněním (dále jen „dodatek č. 1“). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že původní příloha č. 1 Smlouvy nadepsaná jako „rozpočet 
uznatelných nákladů projektu“ se nahrazuje novým zněním nadepsaným jako „rozpočet uznatelných 
nákladů projektu“, které je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, s tím, že celková výše 
poskytnuté dotace na realizaci tohoto Projektu zůstává zachována.  

 
 



2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 
vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. g) Smlouvy (tj. do 
08.01.2021).  

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek č. 1 
okamžikem 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. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 
Smlouvy jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku č. 1 
poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek č. 1 bude 
uveřejněn bez podpisů fyzických osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku č.1 je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že tento 

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu  
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Iva Bartošová Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA 
   

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1271/2020 ze dne 29.04.2020 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 26.11.2020. 

Daniela Víznerová, odd. ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic



 

 

                      Příloha č. 1 k žádosti - ROZPOČET 

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

Název projektu
Rozpočet projektu na období

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

1. Provozní náklady celkem 30 000,00 30 000,00

1.1 Materiálové náklady celkem 30 000,00 30 000,00

materiál na výrobu didaktických a stimulačních 
pomůcek při práci s dětmi v rámci psychologického 
poradenství

30 000,00 30 000,00

       Vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč vypište slovně:
0,00 0,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 0,00 0,00

     1.2.1 energie 0,00 0,00

     1.2.2 opravy a udržování 0,00 0,00

     1.2.3 cestovné 0,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 0,00 0,00

                právní a ekonomické služby 0,00 0,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba) 0,00 0,00

                pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč vypište slovně:

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

školení psychologa - akreditovaná i neakreditovaná 
školení

0,00 0,00

2. Osobní náklady celkem 62 618,00 62 618,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 92 618,00 92 618,00
[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
[2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Psycholog v RP pro rodiny s dětmi 
s poruchmi autistického spektra, 
poruchami komunikace a sociální 

interakce
1.1.2020 - 31.12.2020

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

Nákladová položka Celkové náklady na 
rok 2019

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2019



Příloha č. 1 usnesení č. 1 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00097/20 

uzavřené dne 29.05.2020 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Dostihový spolek a.s.,  
sídlo: Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 48155110,  
číslo bankovního účtu: 1732107/0300, 
zastoupená: Ing Petrem Kvašem, místopředsedou představenstva 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 29.05.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace (dále 
jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2020 ve výši 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta 
tisíc korun českých) na realizaci projektu „Podpora dostihových sportů a udržení kvality dostihového 
závodiště v Pardubicích“ (dále jen „projekt“). 
 

2. Dne 26.10.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu projektu, který je nedílnou 
součástí Smlouvy jako příloha č. 1, neboť z důvodu nezbytných organizačních změn Projektu v důsledku 
přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
SARS CoV-2 pro období roku 2020 dojde k úpravám (zvýšení, resp. snížení) výše výdajů u některých 
položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace. 
 

3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 
něhož bude původní nákladový rozpočet uvedený v příloze č. 1 Smlouvy nahrazen jeho novým, 
upraveným zněním (dále jen „dodatek“). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 1 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 13.03.2020) se 
nahrazuje jejím novým zněním (Rozpočet vyhotovený dne 26.10.2020), které je přílohou č. 1 tohoto 
dodatku, s tím, že celková výše poskytnuté dotace na realizaci tohoto projektu zůstává zachována. 
 

2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 
vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy (tj. do 
31.01.2021).  



 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou nadále 
platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek okamžikem 
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. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku Smlouvy 
jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude uveřejněn bez podpisů fyzických 
osob. 
 

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

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

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že dodatek 

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

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 26.10.2020 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Petr Kvaš 
   

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1273/2020 ze dne 23.1.2020 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 22.10.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 

Název akce (projektu) 

Podpora dostihových sportů a udržení 
kvality dostihového závodiště v 

Pardubicích 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Marketing, reklama, tiskoviny, trofeje a věcné ceny 4 500 000,00   
pořadatelská služba, zdravotníci, rozhodčí 1 000 000,00 500 000,00 
nájemné 1 200 000,00 600 000,00 
energie 1 100 000,00 600 000,00 
ostraha 750 000,00   
DHM 400 000,00   
PHM 500 000,00   
Hnojiva, osiva, zemina, zeleň, stelivo, seno, atp 400 000,00   
spotřební materiál (kancel. Potř., nářadí, náčiní, úklid, 
atp. 900 000,00   

opravy a udržování 200 000,00   
občerstvení, catering 650 000,00   
výhry 7 500 000,00   
ostatní služby 4 500 000,00   
mzdové náklady 9 200 000,00 1 600 000,00 
ostatní náklady (odpisy, úroky, poplatky, pojištění) 1 350 000,00   

Celkové náklady projekt 34 150 000,00 3 300 000,00 
  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace Jockey clubu 1 200 000,00   
Záštita Mze 5 000 000,00   
Dotace Pardubického kraje 430 000,00   
startovné 2 800 000,00   
vstupné 4 950 000,00   
smlouva o dodávce reklamy 13 000 000,00   
prodej služeb (prostory, parkovné, půjčovné atp) 6 770 000,00   
Celkové příjmy z projektu 34 150 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  34 150 000,00   
Výdaje 34 150 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
Vypracoval:  Marcela Adámková  
Dne:  26.10.2020 

 



Příloha č. 1 usnesení č. 2  
Dodatek č. 1  

Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00250/20 
uzavřené dne 07.09.2020 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s., 
sídlo: U Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 42939585,  
číslo bankovního účtu: 2301877606/2010, 
zastoupený: Milanem Chmelařem, prezidentem 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 07.09.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z Programu 
podpory sportu ve výši 243.100,- Kč na realizaci projektů: 
- „spolková sportovní činnost dětí a mládeže“ v částce 64.800,- Kč (slovy: šedesát čtyři tisíce osm 

set korun českých); 
- „výkonnostní sport“ v částce 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých); 
- „provoz sportovišť“ v částce 108.300,- Kč (slovy: jedno sto osm tisíc tři sta korun českých) 

(dále jen „projekt“). 
 

2. Dne 27.10.2020 podal příjemce žádost o navýšení dotace na provoz sportovišť (č.j. MmP 
111473/2020), a to z důvodu zachování provozu činnosti příjemce v areálu Letního stadionu, který 
byl dle původního předpokladu již v období po 30.8.2020 určen k rekonstrukci, až do konce roku 
2020. Poskytovatel vyhověl této důvodné žádosti a smluvní strany se proto dohodly na uzavření 
následujícího dodatku ke Smlouvě.   

 
 

III. Předmět dodatku 
 

Smluvní strany tímto dodatkem mění původní ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy, které zní nově takto: 
 

„1.    Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory sportu pro rok 2020 ve 
výši 297.300,- Kč (slovy: dvě stě devadesát sedm tisíc tři sta korun českých) na realizaci projektů: 
- „spolková sportovní činnost dětí a mládeže“ v částce 64.800,- Kč (slovy: šedesát čtyři tisíce osm 

set korun českých); 
- „výkonnostní sport“ v částce 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých); 



- „provoz sportovišť“ v částce 162.500,- Kč (slovy: jedno sto šedesát dva tisíce pět set korun českých) 
(dále jen „projekt“).“ 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek 
okamžikem 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. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku 
Smlouvy jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku 
poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude 
uveřejněn bez podpisů fyzických osob. 
 

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

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

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že dodatek 

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

 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Milan Chmelař 
   

 
Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1275/2020 ze dne 29.04.2020 a 

předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 
26.11.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



Příloha č. 1 usnesení č. 3  

 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00006/20 

uzavřené dne 24.02.2020 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

FK PARDUBICE, z.s.,  
sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, 
IČO: 27041549,  
číslo bankovního účtu: 115-1489700217/0100, 

 zastoupený: Vladimírem Pitterem, členem výboru spolku, Vítem Zavřelem, členem výboru spolku 
 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 24.02.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace (dále 
jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2020 ve výši 1.300.000,- Kč (slovy: jeden milion tři 
sta tisíc korun českých) na realizaci projektu „Klubová akademie FK PARDUBICE“ (dále jen „Projekt“). 
 

2. Dne 06.10.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu, který je nedílnou 
součástí Smlouvy jako příloha č. 1, neboť v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako 
prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 byl nucen omezit 
a upravit realizaci Projektu. Proto dojde k úpravám (zvýšení, resp. snížení) výše výdajů u některých 
položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace. 
 

3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 
něhož bude původní nákladový rozpočet č. 1 Smlouvy nahrazen jeho novým, upraveným zněním (dále 
jen „dodatek“). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 1 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 09.12.2019) se 
nahrazuje jejím novým zněním (Rozpočet vyhotovený dne 06.10.2020), které je přílohou č. 1 tohoto 
dodatku, s tím, že celková výše poskytnuté dotace na realizaci tohoto Projektu zůstává zachována. 
 

2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 
vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy (tj. do 
31.01.2021).  



 

 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou nadále 
platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek okamžikem 
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. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku Smlouvy 
jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude uveřejněn bez podpisů fyzických 
osob. 
 

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

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

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že dodatek 

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

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 06.10.2020 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
  ........................................................................ 
  Vladimír Pitter 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Vít Zavřel 
  

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1170/2020 ze dne 23.1.2020 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/          /2020 ze dne 26.11.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 

 

FK PARDUBICE, z.s. 
  

Název akce (projektu) 
Klubová akademie FK 

Pardubice 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 

Požadovaná 
výše ze 
statutárního 
města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
dopolední a odpolední svačiny, stravování hráčů 860 000,00   450 000,00 
zdravotní funkční vyšetření 2x ročně 100 000,00   55 000,00 
externí služby - výživový poradce, psycholog, fyzioterapeut, 
lékař 

200 000,00   100 000,00 

in body vyšetření - analýza složení těla - 6x ročně 420 000,00   0,00 
ubytování hráčů 350 000,00   290 000,00 
doplňky stravy, vitamíny pro hráče 200 000,00   45 000,00 
sportovní vybavení, sportovní pomůcky 250 000,00   150 000,00 
odměny - trenéři, kondiční trenér 5 550 000,00   210 000,00 
      
      
      
Celkové náklady projekt 7 930 000,00 1 300 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace z města Pardubic 1 300 000,00   
Pardubický kraj 850 000,00   
Příspěvky rodičů 1 000 000,00   
Fotbalová asociace ČR 4 428 000,00   
Vlastní zdroje  352 000,00   
      
      
Celkové příjmy z projektu 7 930 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  7 930 000,00   
Výdaje 7 930 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval:  Věra Strnadová  
Dne: 06.11.2020 
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Program regenerace panelových sídlišť 
Pardubice – Pravý břeh Labe 

AKTUALIZACE 2021 
 

 
 
I. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

Aktualizace Programu regenerace panelových sídlišť Pardubice – Pravý břeh Labe pro rok 2021 
byla schválena zastupitelstvem města 26. 11. 2020. Původní projekt byl schválen dne 6. 2. 2001. 

V době zpracování původního projektu se vycházelo z konceptu tehdy připravovaného 
územního plánu, který byl následně s drobnými změnami schválen a je v platnosti dosud. 
Urbanistická koncepce sídliště tak nedoznala zásadních změn, pouze došlo k zástavbě dvou původně 
volných lokalit – jižně od okrsku Polabiny 4 (Labský palouk) a jižně od Bělehradské ulice (obytný 
soubor Zelená terasa a Centrum bydlení pro seniory). V současné době se již připravuje zcela nový 
územní plán, nicméně území sídliště na pravém břehu Labe je dlouhodobě považováno za 
stabilizované, a proto ani návrh nového územního plánu nepočítá s žádnými zásahy do stávající 
urbanistické koncepce. Zůstává tedy zachována pozitivně hodnocená myšlenka obytného města 
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s občanskou vybaveností soustředěnou do několika okrskových center. Zachovány zůstávají i rozsáhlé 
zelené plochy v okolí řeky Labe s významným rekreačním potenciálem. Právě k tomuto cennému 
prostoru vznikl v roce 2017 významný územně plánovací podklad – územní studie Pravý břeh Labe.  

Jako definitivní již je zřejmě nutné považovat i fakt, že nevznikl centrální obchodní, společenský 
a kulturní prostor pro celé sídliště tak, jak ho předpokládaly původní architektonické návrhy sídliště 
z 50. – 80. let minulého století. Na druhou stranu lze po bezmála 20 letech konstatovat, že se 
nenaplnily katastrofické vize o úpadku obchodní vybavenosti existujících okrskových center 
v souvislosti s budováním velkých nákupních středisek mimo sídliště. Došlo sice k určité 
restrukturalizaci sortimentu, nicméně všechny původní objekty občanské vybavenosti fungují a 
v některých případech se dokonce dočkaly modernizace a rozšíření. V této souvislosti lze uvést jednu 
zajímavost – veřejná prostranství na většině okrskových center již prošla regenerací. Větší 
atraktivnost veřejného prostoru tak nepochybně má pozitivní vliv na fungování a rozvoj občanské 
vybavenosti. Podobné synergické efekty lze při regeneraci sídliště pozorovat i na jiných místech, 
např. při spolupráci Univerzity Pardubice a města při rozvoji univerzitního kampusu, ale i při sanaci 
panelových domů v soukromém vlastnictví v návaznosti na regeneraci veřejných prostranství. 

Vrátíme-li se k výsledkům původního dotazníkového šetření, největší klady sídliště zůstaly 
zachovány - úroveň zeleně, dobrá dosažitelnost obchodu a služeb a blízkost centra. Největším 
problémem bydlení byl respondenty vyhodnocen nedostatek parkovacích míst. Jako hlavní 
problémové okruhy k řešení byly stanoveny: úpravy sídlištního parteru, doprava v klidu, zkvalitňování 
zeleně a dětská hřiště. Z tohoto závěru vycházela návrhová část projektu a všechny realizované 
etapy. Podrobněji jsou popsány v ekonomické části, v kapitole věnované minulému období. 

 
 
II. NÁVRHOVÁ ČÁST 
 
II.1 Výčet problémů k řešení 
 

Již v původní návrhové části projektu bylo konstatováno, že Program regenerace je zpracován 
jako otevřený materiál, který bude postupně rozšiřován. Nejde tedy o jednorázový a uzavřený 
projekt, jedná se o živý nástroj pro cílevědomé řízení regeneračního procesu, který nemá časový 
horizont ukončení. Společným jmenovatelem tohoto procesu je řešení níže specifikovaných 
problémů, které jsou doplněny krátkým komentářem o jejich naplňování v uplynulých letech a 
předpokladu budoucího vývoje. 
 
Rekreace 

- Kultivace rozsáhlých ploch zeleně po okrajích obvodu - tento bod od počátku komplikuje 
skutečnost, že podstatnou část pozemků vlastní soukromé subjekty, jejichž představy jsou 
často diametrálně odlišné od územním plánem předpokládané nezastavitelné rekreační zóny. 
Jednání s nimi je tedy obtížné, přesto se již mnohé podařilo – zejména lze uvést dokončenou 
1. etapu úprav okolí Bajkalu (D17) a revitalizaci slepého ramene Labe, kterou s evropskou 
dotací realizoval státní podnik Povodí Labe. Na celé území je zpracována územní studie, která 
byla v průběhu přípravy opakovaně projednána na veřejných shromážděních. Územní studie 
lokalitu formálně dělí na tři funkční celky s vlastními centry. První část (západní) jako 
relaxačně sportovní, střední část území jako kulturně společenskou s občanskou vybaveností 
u Bajkalu a místy pro pořádání příležitostných akcí. Do této části spadá i prostor oblíbeného 
letního kina pod širým nebem. Poslední část je východní, která je svým charakterem a 
hodnotou určena jako přírodně nejhodnotnější část. V prvních dvou částech se připravují 
různé investiční aktivity (sportovně – relaxační centrum, pěší a cyklistická lávka přes řeku 
Labe a návazné komunikace do sídliště, oživení břehu Labe prostřednictvím sezení, přístupem 
k vodě, grilovacích míst apod. 

- Hřiště a sportoviště uvnitř obvodu – lze konstatovat, že tento bod je naplňován svědomitě a 
prakticky všechna hřiště na sídlišti prošla rekonstrukcí. Děje se tak jak v rámci komplexních 



Program regenerace panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe – AKTUALIZACE 2021 4 
 

rekonstrukcí ulic a vnitrobloků, tak samostatně (tyto menší zásahy nejsou uvedeny v tabulce 
akcí). Jelikož obnova hřišť započala již na přelomu tisíciletí, některé z nich ji prodělaly už 
opakovaně. Pokud v některé z etap regenerace je v řešeném území hřiště a není 
regenerováno, je to právě proto, že to jeho stav aktuálně nevyžadoval či nevyžaduje. 
 

Doprava v klidu 
- Velkokapacitní odstavná zařízení – město má vytipovaná místa pro výstavbu těchto objektů, 

ale z finančních důvodů se prozatím za prioritu považuje centrum Pardubic. Situaci by mohlo 
změnit vypsání dotačního titulu na tento typ stavby. V současné době dotaci z programu 
Regenerace panelových sídlišť na výstavbu garáží nelze využít. Z výše uvedených důvodů 
tento bod nebyl v projektu dále rozpracován. 

- Nové plochy pro parkování - tento bod je posuzován a, pokud je to možné, řešen v každé 
připravované etapě projektu. Vzhledem ke snaze o minimalizaci rozšiřování zpevněných 
ploch na úkor zeleně je však důraz na naplňování tohoto bodu v současné době potlačen ve 
prospěch následujících dvou bodů. Při výstavbě nových zpevněných ploch a, je-li to možné, i 
při rekonstrukcích je dávána přednost vsakování dešťových vod před jejich odvodem do 
kanalizace. 

- Rozšíření parkovacích míst – při přípravě každé etapy regenerace je dbáno na to, aby při 
minimálních nárocích na zábor zeleně došlo k optimalizaci parkování a pokud možno se 
nalezly rezervy pro jeho rozšíření. 

- Kultivace stávajících parkovacích ploch – zde platí stejné zásady jako u předešlého bodu, 
přičemž kultivací se rozumí materiálová rozmanitost, doplnění ostrůvků se zelení apod. 

 
Městský parter 

- Odstranění bariér a zlepšení průchodnosti – tento bod je důsledně aplikován ve všech 
etapách, ať už z hlediska zajištění přístupu osob s pohybovým či zrakovým postižením, nebo 
z hlediska logického trasování komunikací.  

- Úprava a zkvalitnění povrchů, doplnění mobiliáře, zvýraznění a materiálové i barevné 
odlišení hlavních os – opět bod, který se pomítá do všech připravovaných etap. 
Z významných již dokončených akcí lze uvést regeneraci a propojení okrskových center 
Polabiny 1 a 2 (D1) a Polabiny 3 a 4 (D15 a D22).  

 
Veřejná prostranství 

- Významné plochy přírodní a parkové zeleně – zpracování každé etapy regenerace předchází 
odborný dendrologický průzkum, na jehož základě jsou v rámci realizace příslušné etapy 
navrženy adekvátní zásahy do veřejné zeleně počínaje kácením nemocných či 
neperspektivních stromů a novými výsadbami konče. 

- Odpočinkové plochy a plochy v okolí uměleckých děl a dominujících staveb – kromě hřišť 
pro děti a mládež řeší projekt i odpočinkové plochy pro obyvatele vyššího věku s důrazem na 
předcházení segregace a zajištění příležitostí pro společenské kontakty. Jako příklady 
realizovaných akcí lze uvést např. již zmíněnou regeneraci centra Polabiny 4 (D22), v jejímž 
rámci vznikl nový park s řadou odpočinkových míst nebo úpravy předprostoru ZŠ Polabiny 2 
(D27). 

- Informační systém sídliště – tento bod zavedením jednotného městského informačního 
systému pozbyl významu.  

 
Problematika monofunkčnosti 

- Funkční regulativy jsou vymezeny územně plánovací dokumentací. Prohloubení těchto 
regulativů a direktivní přímý vliv obce na konkrétní využití ploch a pozemků v soukromém 
vlastnictví se s odstupem času nejeví příliš reálně. V boji proti monofunkčnosti sídliště však 
úspěšně fungují synergické efekty regenerace veřejných prostranství. 
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Koncepce úpravy fasád 
- Záměr původního projektu stanovit zásady barevného řešení fasád se vzhledem k různorodé 

vlastnické struktuře panelových domů a absenci účinného nástroje pro jejich vymáhání 
ukázal jako nerealizovatelný. V mezidobí došlo k očekávánému rozmachu sanací a zateplení 
panelových domů, nicméně lze konstatovat, že obavy z roztříštěnosti a narušení estetického 
dojmu se nenaplnily. Jednotlivé konstrukční typy domů jsou natolik specifické, že jejich 
skupiny i přes rozdílné fasády vykazují jednoznačné společné rysy. Barevnou rozmanitost 
fasád lze tedy vnímat pozitivně. 

 
Střešní nástavby 

- V otázce možnosti vytipování lokalit pro realizaci střešních nástaveb nebylo dosaženo 
konsensu a tento bod byl z projektu regenerace vypuštěn. 

 
II.2 Nové cíle 
 

V průběhu postupné realizace jednotlivých etap Programu regenerace se vyprofilovalo několik 
cílů, které nebyly v původní návrhové části výslovně uvedeny, nicméně dlouhodobě se respektují při 
přípravě dílčích projektů. V rámci této aktualizace budiž tedy konkrétně formulovány. 

 
Komplexnost 

- Jak již bylo uvedeno na začátku návrhové části, Program regenerace je otevřený materiál, 
který je průběžně doplňován. Pojmem komplexnost není tedy míněna všeobsažnost 
Programu regenerace jako celku, nýbrž důraz na komplexní řešení jednak všech vytyčených 
cílů a jednak všech dílčích zjištěných problémů v rámci přípravy jednotlivých etap. Jedná se 
tedy podle místních poměrů o sanace pěších i vozidlových komunikací, řešení parkovacích 
míst, rekonstrukci dětských hřišť, náhradu dožilého mobiliáře (včetně stanovišť na 
kontejnery), opatření pro chodce a cyklisty, posouzení a revitalizace veřejné zeleně v celé 
lokalitě a současně i úpravy veřejného osvětlení. (V oblasti veřejného osvětlení probíhá úzká 
spolupráce se Službami města Pardubic, které jsou vlastníkem a provozovatelem souboru 
veřejného osvětlení.) Důraz na komplexnost řešení úprav veřejného prostoru přináší zejména 
u významnějších akcí nutnost zapojení odborných projektantů jak z oblasti dopravních 
staveb, tak z oblasti veřejné zeleně, veřejných prostranství či architektury. 

 
Věcná provázanost 

- Harmonogram akcí řeší postupně nejpalčivější problémy sídliště a etapy musí být logicky 
provázány tak, aby postupnou realizací záměrů nebyly znehodnoceny předchozí provedené 
práce. Současně je harmonogram akcí provázán s platným Programem rozvoje MO Pardubice 
II, který obvykle schvaluje Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II na počátku každého 
volebního období. Na základě Programu rozvoje jsou do harmonogramu doplňovány nové 
akce, přičemž se dbá i na to, aby se regenerace prováděla rovnoměrně po celém území 
sídliště. 

 
Participace veřejnosti 

- V rámci přípravy jednotlivých etap se vychází z požadavků a připomínek občanů, které jsou 
shromažďovány v rámci přípravy projektových dokumentací. Veřejnost je informována 
prostřednictvím tištěného Pravobřežního zpravodaje, který je zdarma distribuován do všech 
domácností městského obvodu Pardubice II, a dále prostřednictvím internetových stránek 
městského obvodu Pardubice II (www.pardubice2.cz) a facebookového profilu. Na webových 
stránkách je zřízena sekce Program regenerace, který zahrnuje podrobné informace o všech 
realizovaných etapách včetně fotodokumentace, výkresových podkladů či údajů o termínu a 
ceně realizace. V sekci Investiční akce jsou informace o rozpracovaných projektech včetně 
motivačních návrhů. Obyvatelé v lokalitách přímo dotčených příslušnou etapou regenerace 
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jsou osloveni zpravidla prostřednictvím domovních samospráv a SVJ s výzvou k podávání 
připomínek. V případě významnějších akcí jsou svolávána veřejná setkání, kde jsou záměry 
prezentovány. 

 
Dopravní zklidňování 

- Při navrhování úprav komunikací uvnitř obytné zástavby aplikovat prvky dopravního 
zklidňování, tj. technických opatření vedoucích ke zmírnění rozporů mezi nárůstem dopravy a 
oprávněnými požadavky chodců a ostatních uživatelů komunikací. Na obslužných 
komunikacích se jedná zejména o zavedení zón Tempo 30 a v odůvodněných případech i 
obytných zón. V rámci celého sídliště používat shodně materiálově a stavebně provedená 
opatření a jednotné řešení místní úpravy provozu. 

 
 
 
III. EKONOMICKÁ  ČÁST 
 
III.1 Shrnutí 
 

Tento materiál je sedmnáctou aktualizací projektu nazvaného Program regenerace 
panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe, ke které dochází za účelem upřesnění údajů v rámci 
podání žádosti o státní dotaci, tentokrát pro XVI. soubor akcí.  

Zároveň se aktualizuje ekonomická část, především souhrnná tabulka. Změny tabulky se 
týkají doplnění některých akcí či úpravy jejich pořadí. Pro ucelený přehled o průběhu regenerace 
sídliště obsahuje tabulka i akce realizované od vypracování Programu regenerace, tj. již od roku 2000. 
V letech 2001 a 2002 byla na I. a II. soubor akcí poskytnuta státní dotace, která výrazně akcelerovala 
realizaci programu. Realizace se nezastavila ani v roce 2003, kdy se dotace neposkytovaly. III. soubor 
byl realizován v roce 2004 opět za významného přispění státní dotace. V letech 2005-2006 byl pouze 
z prostředků města realizován IV. soubor a v roce 2006 první část V. souboru (D18). V roce 2007 byl 
V. soubor akcí s přispěním státní dotace dokončen (D15). V roce 2008 byl realizován VI. soubor, také 
s přispěním dotace. V roce 2009 byl zahájen rozsáhlejší VII. soubor akcí (D16) opět s přispěním 
dotace. Jeho realizace pokračovala v roce 2010 i bez státní dotace, v roce 2011 opět se státní dotací a 
v roce 2012 byl dokončen bez dotace. VIII. soubor (D22) byl realizován bez dotace v roce 2013, v roce 
2014 pokračovala regenerace IX. souborem (D27), tentokrát opět s dotací, stejně jako v roce 2015 X. 
soubor (D29) a v roce 2017 XI. soubor (D23). V roce 2017 byl ještě z prostředků města realizován XII. 
soubor (D31). V roce 2018 byl zahájen XIII. soubor akcí (D24 - ulice Stavbařů a Rosická), který byl 
dokončen v roce 2019 pouze z prostředků města. V roce 2019 byla zahájena realizace XIV. souboru 
akcí (D19 ulice Lidická a D26 Ležáků - Partyzánů) z prostředků města, která byla úspěšně dokončena 
v roce 2020. V roce 2020 je rovněž realizován XV. soubor (D20 - ulice Gagarinova), tentokrát opět 
s dotací. Na rok 2021 je připravena realizace XVI. souboru (D32 - Karla Šípka), který je předmětem 
žádosti o dotaci. Tabulka dále obsahuje odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav, přičemž jeho 
přesnost je nepřímo úměrná vzdálenosti termínu realizace. 

Jsou navrženy čtyři způsoby financování úprav – z rozpočtu města Pardubic („město“), 
z rozpočtu městského obvodu Pardubice II („MO“), dotací ze státního rozpočtu na podporu 
regenerace panelových sídlišť („dotace“) a ze soukromých prostředků („soukr.“). Množství finančních 
prostředků z jednotlivých zdrojů je koncipováno na základě analýzy dosavadních zkušeností 
s financováním podobných akcí. Základními vstupními údaji je především objem financí, který může 
ročně uvolnit městský obvod, a procento nákladů, do jehož výše lze poskytnout dotaci. V případě 
získání státní dotace jsou prostředky z rozpočtu MO převedeny do rozpočtu města, které je jediným 
investorem akce, tj. žadatelem o dotaci.  

Akce, u nichž je jako zdroj financování uvedena státní dotace, jsou sloučeny do souborů, 
přičemž je splněna podmínka, že minimálně 50% uznatelných nákladů hradí obec (město, městský 
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obvod). U akcí, které mají ve výkresové části zpracován motivační návrh, je uvedeno číslo příslušné 
přílohy. Ceny jsou uvedeny v tisících Kč. 

 
III.2 Tabulka 
 

     zdroj financování celk. 
rok příl. akce cena pozn. město MO dotace soukr. cena 

2000 D2 Vnitrobloky Ohrazenická 
1) parkování u domů 164-76 
2) 3 hřiště ve vnitroblocích 
3) sanace chodníků 
4) parkoviště u domu 186-94 

3 800  1 500 2 300 - - 3 800 

  Parkování Polabiny 3 
1) parkování Odborářů 
2) parkování Lidická 365-74 
3) VO Lidická 365-74 

1 200  200 1 000 - - 1 200 

  Parkování v ul. U Josefa 800  - 800 - - 800 
  Křižovatka Kpt. Bartoše-Bělehradská 

úprava na kruhový objezd 
10 500  10 500 - - - 10 500 

  Točna MHD – Kunětická 2 000  2 000 - - - 2 000 
2001 D1 Centrum Polabiny 1 

1) úsek J.Tomana – Kosmonautů 
2) úsek Kosmonautů – Stavbařů 
3) úsek Stavbařů 159-63 
4) parkovací plochy S, V, J 
5) úsek Polabiny I – náměstí 

13 333       

 D3 Parkoviště Bělehradská 
zkapacitnění parkovišť u domů 269-73, 
sadové úpravy, VO  

5 471  
I. 

soubor 

 
3 000 

 
5 580 

 
14 070 

 
- 

 
22 650 

 D11 Hřiště Grusova 
nová dřevěná hrací sestava, sanace 
dětských hřišť, asfaltové sportoviště, 
sadové úpravy aj. 

2 440       

 D21 Družstevní – úpravy chodníků a hřiště 
(1. etapa) 

1 406       

 D12 Parkoviště - obytná zóna Lonkova 
parkoviště, sadové úpravy, VO 

4 300  4 300 - - - 4 300 

 D13 Ulice Prodloužená – střed 
zkapacitnění parkování 

1 790  - 1 790 - - 1 790 

  Parking malobyty + spojka OMV 
1) parkoviště u domu 513 
2) spojka ulice Bělehradské s čsph OMV  

2 000  500 - - 1 500 2 000 

  Kosmonautů  
odvodnění, obruby 

2 100  2 100 - - - 2 100 

2002 D4 Ohrazenická - Mladých  
1) Ohrazenická – odvodnění, sanace 
vozovky, chodníků, VO, parkování 
2) Mladých – chodník, parkování 
3) dětské hřiště, sadové úpravy 
4) parkoviště v místě pož. nádrže 

9 134 

II. 
soubor 3 995 6 075 11 795 - 21 865 

D10 Brožíkova  
1) parkování v refýži, VO, sanace vozovky 
betonové vozovky 
2) parkování – úsek k ZŠ a 435 
3) sanace dětských hřišť, SÚ 
4) parkování Sedláčkova 

9 246 

D14 Vnitroblok Varšavská - Nová 
1) nová dřevěná hrací sestava 
2) asfaltové sportoviště 
3) chodníky, VO, sadové úpravy 

3 485 
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rok příl. akce cena pozn. 
zdroj financování celk. 

město MO dotace soukr. cena 
2003 D5 Alfa + Valčíkova 

1) úprava prostranství před Alfou 
2) zkapacitnění parkovišť 
3) sanace betonové vozovky, chodníků, 
VO, dětského hřiště 
4) kontejnerová stání 

8 125  4 000 4 125 - - 8 125 

D8 Ulice Nová  
1) parkování a chodníky, SÚ 
2) sanace, odvodnění vozovky 
3) kontejnerové stání K. Šípka 

3 989  
 
 

 

 3 989 - - 3 989 

D15 Centrum Polabiny 3 
1. etapa – Npor. Eliáše 

2 340  1 100 1 240 - - 2 340 

 Sanace VO Polabiny 2 4 600  - - - 4 600 4 600 
2004 D19 Lidická  

1) sanace betonové vozovky Lidická (po 
dům čp. 355-64) 
2) parkování, úpravy chodníku 
3) sanace a dovybavení dětského hřiště 
Lidická 355-64 
4) sanace a doplnění VO 

17 468 III. 
soubor 5 053 6 415 6 000 - 17 468 

 Bělehradská - 1. etapa 
1) odvodnění, obruby 
2) sanace přilehlých chodníků 
3) bezbariérové úpravy 

1 277  - 1 277 - - 1 277 

2005 D9 J. Tomana - 1. etapa 
1) sanace chodníků a vozovky 
2) zkapacitnění parkování 
3) úpravy prostranství před Klubem 
Polabiny 2 a za náměstím 

10 651 

IV. 
soubor 

3 500 7 151 - - 

15 359 

2006 D9 J. Tomana - 2. etapa 
sanace vnitrobloků s dětskými hřišti 

4 708 - 4 708 - - 

 Bělehradská – 2. etapa 
1) odvodnění, obruby 
2) sanace přilehlých chodníků 
3) bezbariérové úpravy 
4) oprava zálivu MHD 

3 976  2 000 1 976 - - 3 976 

D18 Stavařov  
1) sanace a doplnění cest pro pěší 
2) sanace vozovky 
3) zkapacitnění parkování 
4) dětské hřiště, sadové úpravy 
5) veřejné osvětlení, kont. přístřešky 

15 629 
V. 

soubor 
1.část 

8 129 7 500 - - 15 629 

2007 D15 Centrum Polabiny 3 
1) sanace pěších komunikací v centru 
Polabin 3, před ZŠ apod. 
2) vybudování odst. stání 
3) úpravy ploch veř. zeleně s výsadbou 
vzrostlých stromů 
4) sanace a doplnění veř. osvětlení  
5) nový mobiliář apod. 

21 553 
V. 

soubor 
2.část 

15 553 - 6 000 - 21 553 

 Bělehradská – 3. etapa 2 132  - 2 132 - - 2 132 
 Prodloužená – prostranství u Policie 1 244  - 1 244 - - 1 244 

2008 D21 Družstevní 
1) parkování a chodníky 
2) sanace, odvodnění vozovky 
3) hřiště, kont. ohrádky, SÚ 

15 372 
VI. 

soubor - 10 372 5 000 
(ne RPS) - 15 372 

2009 D16 Sever – stavba 5 
okružní křižovatka U Josefa (vč. části 
ulice K Cihelně a Kunětické a Studentské, 
veř. osvětlení, sadové úpravy) 

23 622 VII. 
soubor 
1. část 

8 622 11 000 4 000 - 23 622 

2010 D16 Sever – stavba 1  
ulice K Cihelně - parkovací místa, 
cyklostezka, VO, SÚ  

15 604 
 14 142 1 462 - - 15 604 

D16 Sever – stavba 3 a 4 
ulice K Rozvodně, zkapacitnění 
parkování, požární nástupní plochy, kont. 
ohrádky,  
dětská hřiště 

5 356 
VII. 

soubor 
2. část 

- 5 356 - - 5 356 
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rok příl. akce cena pozn. 
zdroj financování celk. 

město MO dotace soukr. cena 
2011 D16 

 
Sever – stavba 2 
ulice Kunětická (ve 2 etapách) 
1) sanace vozovky, odvodnění 
2) zkapacitnění parkování 
3) sanace a doplnění chodníku 
4) kontejnerové ohrádky, SÚ 

5 503 VII. 
soubor 
3. část 

- 1 651 3 852 - 

17 145 2012 
 
 

 11 642 
 - 11 642 - - 

2013 D22 Centrum Polabiny 4 
úprava parteru centra 

9 068 VIII. 
soubor - 9 068 - - 9 068 

2014 
 
 
 
 

D27 Předprostor ZŠ Polabiny 2 
úprava parteru před školou, chodníky, 
parkovací místa 

6 643 IX. 
soubor - 2 643 4 000 - 6 643 

D28 Vnitrobloky Brožíkova 
sanace vozovek a chodníků, zkapacitnění 
parkování, nové přístřešky na kontejnery, 
sanace VO a dětské hřiště  

6 666 

 800 5 866 - - 6 666 2015 

D29 Studentská 
rekonstrukce vozovky a chodníku, zřízení 
zóny Tempo 30, zvýšené přechody pro 
chodce, nové veřejné osvětlení 

7 901 
X. 

soubor - 3 901 4 000 - 7 901 

D30 Varšavská 
chodníky, vozovka, parkování 

2 207  - 2 207 - - 2 207 

2017 
 

D23 Družby - 1. etapa 
1) sanace betonové vozovky 
2) zkapacitnění parkování, úpravy 
chodníku 
3) sanace a dovybavení dětského hřiště 
4) kontejnerová stání 
5) sanace veř. osvětlení 

10 842 

XI. 
soubor 

 
2 369 4 473 4 000 - 10 842 

D31 Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 
chodníky, přechody, parkování v ulici 
Mladých 

12 210 XII. 
soubor - 12 210 - - 12 210 

2018 D23 Družby - 2. etapa 3 298  - 3 298 - - 3 298 
D17 Bajkal - 1. etapa 

spojovací chodník, přístupy k vodě, VO 
2 885  - 2 885 - - 2 885 

2018 D24 Stavbařů, Rosická 
regenerace vnitrobloků 

13 620 XIII. 
soubor 5 403 8 217 - - 13 620 

2019 D19a Lidická – dopravní zklidnění  
zvýšený přechod pro chodce, parkování 

2 376 
XIV. 

soubor - 10 851 - - 10 851 D26 Ležáků, Partyzánů 
regenerace vnitrobloku 

8 475 

 Brožíkova – nároží Kpt. Bartoše 2 011  - 2 011 - - 2 011 
CELKEM ZA DOSUD REALIZOVANÉ AKCE 335 998  98 766 168 415 62 717 6 100 335 998 
2020 D20 Gagarinova 

1) sanace betonové vozovky 
2) zkapacitnění parkování 
3) kontejnerová stání 

6 520 XV. 
soubor 

 
- 3 358 3 162 - 6 520 

 Brožíkova – jih 
sanace chodníku od domů s pečovatel. 
službou k zastávce MHD 

3 595 
 - 3 595 - - 3 595 

2021 D32 Karla Šípka 
1) sanace vozovky a chodníku 
2) zkapacitnění parkování 
3) kontejnerová stání 
4) sanace veř. osvětlení 

9 000 

XVI. 
soubor - 9 000 - - 9 000 

 Bajkal – 2. etapa 
spojovací chodník na severní straně, VO 

2 000  - 2 000 - - 2 000 

2022 D17 Centrum Sever  
revitalizace veř. prostranství v centru 
sídliště Sever 

26 000 XVII. 
soubor 10 000 10 000 6 000 - 26 000 

2023  Brožíkova – sever  
1) sanace vozovky a chodníku a VO  na 
severní větvi ulice směrem ke gymnáziu 
2) zkapacitnění parkování 
3) zóna Tempo 30 

11 033 

XVIII. 
soubor - 6 033 5 000 - 11 033 

2024  Mladých - jih 9 000 XIX. 
soubor - 13 000 6 000 - 19 000  Kosmonautů 10 000 

2025  Páteř Polabin 
regenerace páteřní komunikační osy 

16 000 XX. 
soubor - 10 000 6 000 - 16 000 
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III.3 Vyhodnocení realizace akcí v minulém období 
 

2000 
 
D2 VNITROBLOKY OHRAZENICKÁ 

Jako první akce od vypracování programu regenerace byly realizovány Vnitrobloky 
Ohrazenická. V rámci akce byly zřízeny zálivy na parkování u tří panelových domů v ulici Ohrazenické 
a byla rekonstruována a nově vybavena 3 dětská hřiště ve vnitroblocích mezi domy. Současně byl 
rekonstruován průběžný chodník podél štítů domů. Podél domu čp. 186-194 bylo vybudováno 
parkoviště na kolmé stání a byly upraveny pěší průchody k hlavní ulici Bělehradské. Cena 3,8 mil. Kč. 

 
Další akce v roce 2000 

Kromě vnitrobloků v Ohrazenické ulici byly realizovány ještě dvě menší akce týkající se 
především zvýšením kapacit pro dopravu v klidu, a to Parkování Polabiny 3 (1,2 mil. Kč) a Parkování 
v ul. U Josefa (800 tis. Kč). Nejvýznamnější akcí v roce 2000 byla ovšem přestavba frekventované 
průsečné křižovatky páteřních ulic Kpt. Bartoše a Bělehradská na kruhový objezd (10,5 mil. Kč).  

 

 
 
2001 

 
V roce 2001 se rozběhl státní dotační program, který významným způsobem urychlil realizaci 

programu rozvoje. První soubor akcí zahrnoval 4 následující dílčí akce (viz níže) a byl zadán jako jeden 
celek. Smlouva o dílo byla podepsána dne 14. 8. 2001, celková cena za realizaci I. souboru akcí byla 
22,7 mil. Kč, státní dotace činila 14,1 mil. Kč. 
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D1 CENTRUM POLABINY I 
 Staveniště bylo předáno dne 20. 8. 2001. Akce byla rozčleněna na 5 úseků. V jejím rámci byla 
provedena sanace spojek místních automobilových a pěších komunikací (náhrada dožilých povrchů 
z betonových desek či asfaltu skladebnou betonovou resp. zámkovou dlažbou), sanace veřejných 
prostranství (nový mobiliář - lavičky, odpadkové koše, fontána apod.), byla vybudována odstavná 
a parkovací stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob (rozšíření 
a doplnění parkovišť), byla provedena sanace a doplnění veřejného osvětlení (včetně nových svítidel), 
úprava veřejných prostranství včetně sanace ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou vzrostlých 
stromů a okrasných keřů, byly upraveny a dobudovány veřejné rekreační plochy. Akce byla 
dokončena a předána 13. 12. 2001, cena činila 13,3 mil. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
původní stav      nový stav 
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D3 PARKOVIŠTĚ BĚLEHRADSKÁ 
 Staveniště bylo předáno dne 19. 9. 2001. V rámci akce byla vybudována odstavná a parkovací 
stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob. Došlo k výraznému 
zkapacitnění parkovišť před 5 panelovými domy čp. 269-273, byl nahrazen dožilý povrch z asfaltu 
zámkovou dlažbou, byla provedena sanace a doplnění veřejného osvětlení, úprava veřejných 
prostranství včetně sanace ploch veřejné zeleně spolu s výsadbou vzrostlých stromů. Dne 6. 12. 2001 
proběhla přejímka dokončené akce, celková cena 5,5 mil. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D11 HŘIŠTĚ GRUSOVA 
 Staveniště bylo předáno dne 19. 9. 2001. V rámci akce bylo sanováno několik stávajících a 
zřízeno jedno nové dětské hřiště s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a 
lavičkami. Mimo jiné byla provedena rekonstrukce tří hřišť pro děti a bylo zřízeno nové hřiště 
vybavené moderní hrací sestavou. Došlo rovněž k sanaci pěších komunikací (zpevnění hlavních 
vyšlapaných pěších tahů zámkovou dlažbou, opravy poškozených chodníků u hřišť) a byly upraveny 
veřejné rekreační plochy (nový asfaltový povrch na stávajícím sportovním hřišti, doplnění branek a 
streetballových košů). Součástí akce byly i sadové úpravy včetně výsadby vzrostlých stromů. Dne 13. 
12. 2001 proběhla přejímka dokončené akce. Cena 2,4 mil. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D21 DRUŽSTEVNÍ 
 Staveniště bylo předáno 19. 9. 2001. V rámci akce došlo k sanaci spojek místních 
automobilových a pěších komunikací (rozšíření chodníků podél domů, posunutí VO) a úpravám 
veřejných rekreačních ploch (oprava mlatového povrchu sportovního hřiště). Za měsíc (19. 10. 2001) 
proběhla přejímka dokončené akce, cena činila 1,4 mil. Kč.  
 
D12 PARKOVIŠTĚ – OBYTNÁ ZÓNA LONKOVA 

Tato akce byla realizována výhradně z prostředků města a zahrnovala vybudování parkoviště 
v místě nerealizovaného krytu CO, kde byla pouze nevyužitá travnatá plocha. Parkoviště je 
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rozčleněno na několik sektorů prostřednictvím záhonů se stromy a místo se našlo i pro odpočinkovou 
plochu s lavičkami. Cena za realizaci činila 4,3 mil. Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D13 ULICE PRODLOUŽENÁ – STŘED 
Jedná se o menší akci hrazenou pouze z prostředků městského obvodu Pardubice II (1,8 mil. Kč), při 
níž došlo k vybudování dvou zálivů na kolmé parkování přiléhajícím k obslužné místní komunikaci 
Prodloužená nedaleko základní školy. 
 
Další akce v roce 2001 
 Kromě výše uvedených byly v roce 2001 realizovány ještě další dvě akce. Jednak to byl 
Parking malobyty + spojka OMV, na který se podařilo získat 1,5 mil. Kč ze soukromých zdrojů (zbytek 
do celkové ceny 2 mil. Kč hradilo město) a jednak sanace odvodnění a obrub v ulici Kosmonautů (2,1 
mil. Kč z prostředků města). 
 
2002 

 
 V roce 2002 byl realizován II. soubor akcí, který byl zadán jako jeden celek zahrnující níže 
uvedené tři akce. Smlouva o dílo včetně dodatku byla podepsána dne 16. 7. 2002. Celková cena za 
realizaci II. souboru akcí byla 21,9 mil. Kč, státní dotace činila 11,8 mil. Kč. 
 
D10 BROŽÍKOVA 
 Akce vycházela z motivačního návrhu D10, byla však pojata komplexněji. Staveniště bylo 
předáno dne 17. 7. 2002. V rámci akce byla především sanována místní automobilová komunikace 
Brožíkova, jejíž dožilý betonový povrch byl nahrazen živicí. Zároveň byly na levé straně vozovky 
v místě současné travnaté refýže vybudovány zálivy na kolmé parkování včetně předepsaného počtu 
stání pro vozidla zdravotně postižených osob. Přilehlý chodník byl rozšířen a rekonstruován 
(poškozený povrch z litého asfaltu byl nahrazen zámkovou dlažbou) a upraveny byly všechny vjezdy 
k domům a přechody pro chodce. Rovněž došlo k sanaci a doplnění veřejného osvětlení (větší 
svítidla), jehož intenzita byla zcela nedostačující. Kromě toho byly vybudovány zálivy na odstavná 
stání také v úseku ulice ke škole (tzv. Brožíkova - sever) a v ulici Sedláčkově směrem k domu 
s pečovatelskou službou (čp. 447). V rámci akce došlo k sanaci dětských hřišť. Zcela přebudováno bylo 
hřiště za domem čp. 430-2, které bylo vybaveno pro starší děti. Nově vybaveno dřevěnou hrací 
sestavou bylo i hřiště mezi domy čp. 434 a 435, hřiště u domu čp. 436 a u čp. 433 byla obnovena, 
doplněna hracími prvky a kolem těchto domů byla upravena síť pěších komunikací s ohledem na 
nejvíce vyšlapané zkratky. V neposlední řadě byla vyasfaltována část mlatového hřiště na míčové hry. 
Na toto hřiště byl umístěn veřejně přístupný posilovací stroj. Nedílnou součástí akce byly sadové 
úpravy obsahující jak zásahy do stávající zeleně tak výsadby nových stromů a keřů. Dne 3. 12. 2002 
proběhlo předání akce. Cena za realizaci akce činila 9,3 mil. Kč.  
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D4 OHRAZENICKÁ - MLADÝCH 
 Staveniště bylo předáno dne 17. 7. 2002. Akce přímo navázala na centrum Polabin 1, které 
bylo regenerováno v roce 2001 v rámci prvního souboru akcí. Oproti motivačnímu návrhu D4 byla 
akce významně rozšířena. Jedna ze dvou hlavních pěších linií vybíhajících ze středu upraveného 
náměstí Polabiny 1 nyní plynule překračuje ulici Ohrazenickou a jako přirozený retardér tak zahajuje 
obytnou zónu. Až k tomuto prahu má ulice asfaltový povrch a dál pokračuje v betonové skladebné 
dlažbě. Chodník podél severní strany ulice byl vypuštěn a nahrazen kolmými parkovacími místy. 
Rovněž jižní strana ulice byla přepracována, zde je naopak pěší trasa zvýrazněna. Vyústění pěších 
komunikací na hlavní ulici Kosmonautů bylo optimalizováno dle vyšlapaných cest. Byly postaveny 
nové ohrádky na kontejnery, neboť původní kapacitně nevyhovovaly. Úpravy se dotkly i ulice 
Mladých, kde se výrazně prodloužil záliv na kolmá stání. V řešeném území došlo rovněž k úpravám 
veřejného osvětlení. Dále bylo rekonstruováno hřiště před domem čp. 177-80. Někdejší, dnes 
nefunkční požární nádrž byla zbourána a zasypána a na jejím místě bylo zřízeno parkoviště. Proběhly 
úpravy i v oblasti zeleně, založení kompaktních keřových skupin, volně rostoucích živých plotů a 
výsadba vzrostlých stromů. Dne 3. 12. 2002 proběhlo předání akce. Cena činila 9,1 mil. Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program regenerace panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe – AKTUALIZACE 2021 15 
 

D14 VNITROBLOK VARŠAVSKÁ - NOVÁ 
 Staveniště bylo předáno dne 17. 7. 2002. Cílem regenerace vnitrobloku bylo zkvalitnění jeho 
estetické a rekreační funkce. V místě stávajícího zpustlého mlatového hřiště byla vyasfaltována 
plocha, na níž jsou koše na streetball a sloupky na volejbal. Dětské hřiště s pískovišti, průlezkami a 
parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami bylo sanováno, dostalo nový tvar v kombinaci 
pískové zámkové dlažby a mlatu a bylo vybaveno moderní hrací sestavou. Na sousední plochu byla 
umístěna lanovka pro děti. Stávající dožilý mobiliář (lavičky, odpadkové koše) byl odstraněn a 
nahrazen. Původní rastr cest byl doplněn o nejčastěji používané zkratky, stávající pěší komunikace 
byly sanovány (nový kryt ze zámkové dlažby). Na cesty navazují zálivy s lavičkami a odpadkovými koši. 
V celé lokalitě došlo k sanaci a doplnění veřejného osvětlení. Součástí akce byla rekonstrukce zeleně 
spočívající mj. i v nových výsadbách. Dne 15. 10. 2002 proběhlo předání akce, cena činila 3,5 mil. Kč. 
 

 
2003 
 V roce 2003 regenerace sídliště pokračovala, přestože nebyl vypsán státní dotační program. 
Pouze z prostředků města Pardubice a městského obvodu Pardubice II byly realizovány níže popsané 
tři komplexní akce a kromě toho ještě proběhla např. sanace veřejného osvětlení v okrsku Polabiny 2, 
hrazená z prostředků Služeb města Pardubic a.s. 
 
D5 ALFA + VALČÍKOVA 
 Akce vycházela z motivačního návrhu D5 (Alfa). Ten řešil především úpravu prostranství před 
vstupem do Domu dětí a mládeže Alfa. Projektová dokumentace akce pojala lokalitu komplexněji - 
kromě úpravy vstupu do Alfy a vybudování točny osobních aut došlo k rekonstrukci celé ulice 
Valčíkovy a prostorů před oběma sousedními obytnými domy. Regenerace parteru v rámci akce Alfa 
+ Valčíkova řešila výměnu a rekonstrukci povrchů zpevněných ploch (sanace betonové vozovky, 
položení živičného koberce, sanace asfaltových chodníků) a pěší propojení s hlavní ulicí Kpt. Bartoše 
(nový chodník ze zámkové dlažby). Došlo i k úpravě prostranství před obytnými domy (z dopravního 
hlediska řešeno jako obytné zóny) a k rozšíření zpevněných ploch pro zvýšení kapacity parkovišť 
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(včetně vybudování předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob). V rámci akce 
byla provedena sanace dětského hřiště a jeho nové vybavení, rovněž byly vybudovány nové ohrádky 
pro kontejnery (do té doby jich většina stála volně na parkovišti). Došlo také k sanaci a doplnění 
zastaralého a nedostatečného veřejného osvětlení v lokalitě. Nedílnou součástí akce byly sadové 
úpravy včetně výsadby množství nových stromů a keřů. Akce probíhala od 24. 3. do 27. 5. 2003, 
celková cena činila 8,1 mil. Kč. 
 
D8 ULICE NOVÁ 
 Cílem akce byla především sanace pěších i automobilových komunikací a zvýšení počtu 
parkovacích míst v ulici. Vozovka dostala nový živičný koberec, byla mírně rozšířena pro zajištění 
možnosti kolmého parkování po obou stranách (včetně vybudování předepsaného počtu stání pro 
vozidla zdravotně postižených osob), chodníky byly rekonstruovány (nový kryt je ze zámkové dlažby). 
Součástí akce bylo také doplnění chybějící pěší propojky k zastávce MHD na hlavní ulici Kosmonautů. 
V rámci akce byla vybudována nová ohrádka pro kontejnery, které byly nevhodně umístěny přímo na 
ulici. Sanace dožilého veřejného osvětlení byla provedena již v předstihu v celé lokalitě Polabiny II. 
Nedílnou součástí akce byly sadové úpravy včetně výsadby nových stromů do zálivů občas 
přerušujících souvislou řadu parkovacích míst. Staveniště bylo předáno 30. 6. 2003, dokončené dílo 
bylo předáno dne 29. 8. 2003, cena činila 4 mil. Kč. 

 
D15 CENTRUM POLABINY 3 - 1. ETAPA (Npor. ELIÁŠE) 
 Rekonstrukce a zkvalitnění městského parteru zejména v místech okrskových center sídliště a 
jejich propojení do funkčního systému je jedním z důležitých cílů vytčených programem regenerace. 
V rámci I. souboru akcí v roce 2001 byly provedeny úpravy centra Polabin 1 a jeho propojení do již 
dříve rekonstruovaného centra okrsku Polabiny 2. První etapa úprav centra Polabin 3 byla realizována 
v roce 2003 - konkrétně se jednalo o páteřní pěší ulici Npor. Eliáše, která spojuje centra polabinské 
„trojky“ a „čtyřky“. Staveniště bylo předáno 22. 9. 2003, přejímka dokončeného díla se uskutečnila 
dne 14. 11. 2003. Cena díla byla 2,3 mil. Kč. 
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2004 
D19 LIDICKÁ 

Rekonstrukce ulice Lidické tvořila III. soubor, na nějž byla získána státní dotace ve výši 6 mil. 
Kč. Staveniště bylo předáno dne 16. 7. 2004. V rámci akce byla provedena zejména sanace dožilé 
betonové vozovky v úseku od křižovatky s hlavní ulicí Kpt. Bartoše až po dům čp. 355-64 včetně 
nového živičného koberce a rekonstrukce přilehlých chodníků. Přitom byl jižní chodník posunut blíže 
k domu, aby se ulice rozšířila z důvodu umožnění podélného stání vozidel. Málo využívaný úsek 
severního chodníku podél plotu školky byl nahrazen zálivem na kolmé parkování, přičemž areál 
školky byl odcloněn zídkou z betonových tvárnic. Byl vybudován i předepsaný počet stání pro vozidla 
zdravotně postižených osob. Dále bylo v rámci akce regenerováno prostranství za domy, které je z 
jihu ohraničeno rozsáhlou masou zeleně a slouží jako přirozený rekreační prostor. Původní dožilá 
hřiště (dětská i sportovní) byla kompletně rekonstruována, zajímavěji tvarována a nově vybavena. 
Přibyl zcela nový chodník v místě vyšlapané pěšiny, který spojuje zastávku MHD v ulici Kpt. Bartoše s 
touto částí sídliště a díky příjemnému prostředí poslouží i pro vycházky obyvatel. V celé lokalitě došlo 
k sanaci a doplnění veřejného osvětlení, byl instalován nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše), 
postavena nová ohrádka na kontejnery, provedeny sadové úpravy. Dne 8. 10. 2004 proběhlo předání 
akce, celková cena činila 17,5 mil. Kč. 

 

 
Další akce v roce 2004 
 Další dílčí akcí realizovanou v roce 2004 byla první etapa opravy páteřní ulice Bělehradské. Ta 
byla v první polovině roku 2004 realizována z prostředků městského obvodu (cena 1,3 mil. Kč).  
Předmětem první etapy bylo zejména osazení obrub a vyřešení chybějícího odvodnění ulice v úseku 
Kosmonautů - Mladých.  
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2005 - 2006 
D9 J. TOMANA 
 IV. soubor zahrnující ulici Jiřího Tomana byl realizován ve dvou etapách pouze z prostředků 
města celkem za 15,4 mil. Kč.  
 Předmětem 1. etapy bylo posunutí pravostranného chodníku v ulici J. Tomana v úseku od 
křižovatky s ulicí Kosmonautů blíže k domům a vybudování kolmých parkovacích míst v jeho 
původním místě. Dále bylo vybudováno regulérní parkoviště pro šikmé stání v dalším úseku ulice za 
zatáčkou, kde do té doby auta provizorně stála na chodníku. Zbytečně široký chodník za objekty 
občanské vybavenosti byl také zúžen ve prospěch parkování. Vozovka, která byla v žalostném stavu, 
dostala nový živičný koberec. Zároveň bylo rekonstruováno nevzhledné prostranství mezi ulicí J. 
Tomana a náměstím Polabiny 2 a to ve stejném duchu, jako zmíněné náměstí, které bylo upraveno 
jako první akce nově založeného městského obvodu Pardubice II v letech 1997-1998 ještě před 
zpracováním Programu regenerace. Realizace 1. etapy probíhala od 10. 10. 2005 do 9. 6. 2006 a cena 
za ní činila 10,7 mil. Kč. 

 
 Předmětem 2. etapy byla regenerace vnitrobloků s dětskými hřišti a sportovišti v návaznosti 
na předešlou rekonstrukci vozovek a chodníků. Dvě původní dožilá dětská hřiště z počátku 
šedesátých let minulého století se zkorodovanými kovovými prolézačkami byla zrušena a nahrazena 
jedním moderním komplexem. Ten obsahuje především rozměrnou herní sestavu ve tvaru 
proudového dopravního letadla a další doplňkové prvky, všechny umístěné na pryžové dlažbě tlumící 
pády. Nedaleké sportovní hřiště dostalo nový povrch z plastické hmoty, byla sanována tenisová stěna 
apod. Byly vybudovány nové přístupové chodníky a rekreační plochy s lavičkami. Byl také postaven 
přístřešek na kontejnery a byla doplněna lampa veřejného osvětlení u nového posezení před 
vchodem do Základní umělecké školy. Součástí akce byly rovněž sadové úpravy spojené s výsadbou 
54 vzrostlých stromů. Druhá etapa byla dokončena 13. 11. 2006 a stála 4,7 mil. Kč. 
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D18 STAVAŘOV 
 Regenerace Stavařova byla jako první část V. souboru akcí realizována pouze z prostředků 
města v roce 2006. Jedná se o část sídliště přímo navazující na univerzitní campus. V rámci akce byl 
navýšen počet parkovacích míst v lokalitě více než o polovinu (ze 115 na 176) a to hlavně důsledným 
využíváním ploch podél stávajících komunikací. Zásahy do zeleně byly tedy minimální, přičemž 
projekt určuje místa, kde by v případě budoucí potřeby mohly být parkovací plochy rozšířeny. Dále 
bylo optimalizováno trasování vozovky, která dostala nový živičný povrch. Síť pěších komunikací byla 
doplněna o nové trasy a byla rekonstruována v jednotném povrchu (betonová zámková dlažba). Nově 
bylo v lokalitě umístěno chybějící dětské hřiště s průlezkami vyhovujícími současným bezpečnostním 
normám. Přestárlé stromy byly nahrazeny novou výsadbou keřové a stromové zeleně (vysázeno bylo 
50 nových stromů). Lokalita byla doplněna vhodným městským mobiliářem včetně tří nových 
přístřešků na kontejnery, které zabíraly místo na vozovkách. Rekonstruováno bylo také veřejné 
osvětlení (18 svítidel), dopravní značení apod. Staveniště na tuto část V. souboru bylo předáno dne 
21. 6. 2006 a dokončené dílo bylo převzato 30. 11. 2006. Celková cena za realizaci akce Stavařov byla 
15,6 mil. Kč.  
 

 
Další akce v roce 2006 
 V roce 2006 byla realizována také 2. etapa stavebních úprav páteřní ulice Bělehradská (1. 
etapa byla provedena v roce 2004). Akce byla financována městským obvodem Pardubice II za využití 
příspěvku města Pardubice. Předání dokončené akce se uskutečnilo 3. 7. 2006, celková cena za 
realizaci 2. etapy činila 4 mil. Kč. Součástí akce bylo především odvodnění vozovky (zvednutí obrub, 
instalace nových dešťových vpustí včetně přípojek), dále pak oprava přilehlého chodníku (nový kryt 
ze zámkové dlažby), předláždění zálivu zastávky MHD s využitím speciálních „bezbariérových“ 
obrubníků a v neposlední řadě stavební úpravy všech přechodů pro chodce pro handicapované osoby 
(snížení obrub, hmatné a varovné pásy, vodicí linie apod.). 
 
 
Bělehradská - původní stav   
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2007 
D15 CENTRUM POLABINY 3 
 Sídliště Polabiny je základními komunikačními osami rozčleněno na okrsky, které mají svá 
vlastní centra (náměstíčka) s obchodní vybaveností, restaurací a částečně i vyšší občanskou 
vybaveností. V návaznosti na centra jsou umístěny základní školy a mateřské školky. Rekonstrukce 
centra Polabin 2 se uskutečnila jako první investiční akce nově vzniklého městského obvodu 
Pardubice II v letech 1997-1998. V rámci I. souboru regenerace v roce 2001 bylo za přispění státní 
dotace rekonstruováno centrum Polabin 1. Ještě v témže roce se začala komise pro regeneraci 
zabývat úpravami centra Polabin 3. Na základě motivačních skic na sklonku roku vypracovala Ing. 
arch. Petra Nacu urbanistickou studii, která byla veřejnosti představena v Pravobřežním zpravodaji 
v dubnu 2002. V následných diskusích nakonec zvítězila varianta řešení, jejímž duchovním otcem byl 
Ing. arch. Pavel Mudruňka, který pak zpracoval projektovou dokumentaci na regeneraci centra 
Polabin 3. Před dokončením projektu však nejprve byla v roce 2003 realizována první dílčí etapa 
rekonstrukce, a to část ulice Npor. Eliáše spojující páteřní ulici Kpt. Bartoše se samotným centrem. 
Zde byly v praxi prověřeny některé prvky mobiliáře, barevnost dlažby apod.  

 
 V roce 2007 konečně přišly na řadu zpevněné plochy v rozsáhlém území centra okrsku 
Polabiny 3, pocházející z přelomu 60. a 70. let minulého století a již značně zchátralé. V celé lokalitě, 
značně frekventovaná chodci, došlo k přehodnocení funkční a prostorové koncepce. Akce zahrnovala 
zejména rekonstrukce nejdůležitějších pěších komunikací v centrální části Polabin 3, v okolí 
obchodního centra a prostranství před základní školou (mimochodem v rámci jiné akce byla 
provedena regenerace a zateplení budovy školy). Kromě toho však bylo cílem návrhu lepší vymezení 
rozvolněného prostranství a jeho zpříjemnění pohledovými barierami zeleně. Neutěšený centrální 
prostor byl rozčleněn na plochy obchodně komunikační a klidové se sezením opřeným o menší zelené 
plochy s výhledem do komponované zeleně. Osa spojovací ulice Npor. Eliáše od Polabin IV byla 
provedena v barevné betonové dlažbě s motivem natočených čtverců a ústí do výrazného grafického 
obrazce v dlažbě v hlavě náměstí. 
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 Kromě toho však bylo cílem návrhu lepší vymezení rozvolněného prostranství a jeho 
zpříjemnění pohledovými barierami zeleně. Neutěšený centrální prostor byl rozčleněn na plochy 
obchodně komunikační a klidové se sezením opřeným o menší zelené plochy s výhledem do 
komponované zeleně. Osa spojovací ulice Npor. Eliáše od Polabin IV byla provedena v barevné 
betonové dlažbě s motivem natočených čtverců a ústí do výrazného grafického obrazce v dlažbě 
v hlavě náměstí. Součástí akce bylo rovněž zvýšení počtu parkovacích míst včetně doplnění 
chybějících míst pro zdravotně postižené. Opravy se dočkalo také „přírodní“ volně přístupné travnaté 
fotbalového hřiště. V lokalitě byl doplněn mobiliář - nové lavičky, stojany na kola, okrasné zídky, 
záhony z betonových dílců, zábradlí, ochranné rošty u stromů apod. Rekonstruováno a doplněno bylo 
i dožilé veřejné osvětlení. Projektová dokumentace byla rozčleněna na 3 části, 1. část se nazývá 
Oprava chodníků ulic Gagarinova a Npor. Eliáše, 2. část Rekonstrukce zpevněných ploch - centrum a 
3. část Přístavba parkoviště za obchodním domem. 
 Výběrové řízení bylo vypsáno na celý pátý soubor akcí (tj. Stavařov + Centrum Polabiny 3) 
v roce 2006 s tím, že v roce 2006 bude realizována pouze první část souboru - Stavařov. Staveniště na 
druhou část souboru – tj. Centrum Polabiny 3 – bylo předáno ve dvou etapách, 13. 3. 2007 (2. část 
dle PD) a 24. 9. 2007 (1. a 3. část dle PD). Přejímka dokončeného díla se uskutečnila 30. 11. 2007. 
Celková cena za realizaci akce Centrum Polabiny 3 byla 21,6 mil. Kč, z toho státní dotace činila 6 mil. 
Kč.  
 
Další akce v roce 2007 
 V roce 2007 byla realizována také 3. etapa stavebních úprav páteřní ulice Bělehradská (1. 
etapa byla provedena v roce 2004, 2. etapa v roce 2006). Závěrečná část akce byla financována 
městským obvodem Pardubice II. Předání dokončené akce se uskutečnilo 31. 8. 2007. Celková cena 
za realizaci 2. etapy činila 2,1 mil. Kč. Součástí akce bylo především odvodnění vozovky (zvednutí 
obrub, instalace nových dešťových vpustí včetně přípojek), dále pak oprava přilehlého chodníku 
(nový kryt ze zámkové dlažby), předláždění zálivu zastávky MHD s využitím speciálních 
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„bezbariérových“ obrubníků a v neposlední řadě stavební úprava přechodu pro chodce pro 
handicapované osoby (snížení obrub, hmatné a varovné pásy, vodicí linie apod.) včetně vložení 
bezpečnostního ostrůvku a nasvětlení přechodu. 
 

 
 Rovněž byla v roce 2007 realizována úprava ulice Prodloužená – prostranství před Policií. 
Akce hrazená z rozpočtu městského obvodu Pardubice II zahrnovala kromě stavebních úprav 
prostranství před služebnou Policie ČR zejména doplnění parkovacích míst. Cena 1,2 mil. Kč. 
 
2008 
D21 DRUŽSTEVNÍ 
 Ulice Družstevní se nachází v severovýchodní části Polabin a patří k nejstarším ulicím sídliště, 
čemuž odpovídal stav zdejších komunikací. Kromě 7 bytových domů se v ulici nachází rovněž Základní 
škola Polabiny 1, přičemž před jejím vchodem chyběly jakékoliv prvky pro zklidnění silničního 
provozu. Mnoho vozidel v ulici parkovalo v rozporu s pravidly silničního provozu podélně u okraje 
šestimetrové vozovky, takže nezbývala dostatečná šířka na průjezd v obou směrech. Regenerace 
lokality ulice Družstevní byla provedena komplexně. Úpravy se tedy dotkly pěších i vozidlových 
komunikací, dětských hřišť, mobiliáře, stanovišť na kontejnery i zeleně. Pouze zásahy do veřejného 
osvětlení byly minimální, neboť to bylo rekonstruováno v celých Polabinách 1 již před několika lety. 
Ulice byla upravena na obytnou zónu s využitím prvků tzv. dopravního zklidňování. Aby byli řidiči 
nuceni skutečně dodržovat sníženou rychlost, byly v ulici zřízeny dvě dlážděné zvýšené plochy 
(retardéry – jeden před vstupem do základní školy), jedna zpomalovací „šikana“ a dále ještě zúžení 
jednoho úseku vozovky. Všechny komunikace dostaly nový povrch (chodníky a parkovací místa ze 
zámkové dlažby, vozovka asfaltový) a součástí akce byly také některé nové cesty pro chodce 
s ohledem na vyšlapané pěšiny i s odpočinkovými zákoutími s lavičkami. Součástí projektu byly 
rovněž sadové úpravy včetně výsadby nových stromů a keřů. Celkem je po úpravách v lokalitě 
k dispozici 171 parkovacích míst, což je o 70% víc oproti původnímu legálnímu stavu. Čtyři dětská 
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hřiště byla zcela rekonstruována včetně vybavení novými, evropským normám vyhovujícími herními 
prvky a jedno nevyužívané hřiště bylo zrušeno. Stávající nevyhovující ohrádky na kontejnery byly 
nahrazeny novými přístřešky ve stylu, který se již na sídlišti osvědčil. Náklady na realizaci akce činily 
15,4 mil. Kč. Akce byla realizována v termínu 6. 10. 2008 – 31. 5. 2009 a kromě rozpočtu města se na 
ní podílel stát dotací ve výši 5 mil. Kč. 
 

 
 
2009 - 2012 
D16 SEVER 
 V letech 2009 – 2012 probíhala realizace rozsáhlejší akce – regenerace sídliště Sever 
rozčleněná na 5 staveb, které jsou stručně popsány níže. Sídliště Sever se nachází v prostoru 
trojúhelníku ohraničeného ze západu rozvíjejícím se campusem Univerzity Pardubice, z východu 
původní rodinnou zástavbou Cihelna a ze severu Hradeckou ulicí. Sever patří k posledním 
dokončeným částem komplexní bytové výstavby na pravém břehu Labe, vznikl v 80. letech minulého 
století panelovou technologií a je bohužel silně poznamenán dobovými zpřísněnými požadavky na 
zahuštění zástavby a nerealizací některých původních záměrů. 
 Nejvíce problémů byl v oblasti dopravy - nedostatek kvalitních zařízení pro dopravu v klidu, 
stojící vozidla v sídlišti překážející ostatním funkcím v území, kolize dopravy v pohybu (zejména MHD) 
se zaparkovanými vozidly a chybějící ucelený pěší tah v ulici Kunětické. Celá lokalita je na centrum 
města dopravně napojena přes křižovatku u Josefa, která byla dlouhodobou dopravní závadou. Jedná 
se o křižovatku pěti ulic, do níž má být výhledově napojeno ještě šesté rameno, které propojí tuto 
část města s budoucím severovýchodním obchvatem a novými rozvojovými plochami.  
 Samotnému zpracování projektu regenerace sídliště Sever předcházelo vyhotovení a 
prezentace dopravně urbanistické studie, kde byly zformulovány základní závěry. Studie konstatovala 
stávající celkovou kapacitu parkovacích ploch v lokalitě 345, maximální počet zjištěných vozidel 462 a 
navrhuje celkovou kapacitu parkovacích ploch 600. Pro návrh řešení byly vytyčeny následující 
podmínky. Bude odstraněna dopravní závada v podobě stávající křižovatky u Josefa její přestavbou na 
kapacitní kruhový objezd. Zvýšení nabídky stání na terénu bude realizováno výhradně zkapacitněním 
stávajících ploch, které bude zajištěno stavebními úpravami a změnou organizace dopravy. Návrhy 
budou provedeny převážně na plochách, které jsou určeny pro funkci dopravy v pohybu i v klidu už 
ve stávajícím stavu, tzn. bude respektováno stávající funkční členění ploch v sídlišti. Souběžně s 
řešením dopravy byla v lokalitě posouzena všechna dětská hřiště, přičemž některá jsou navržena k 
rozšíření a lepšímu vybavení moderními a bezpečnými hracími prvky a několik miniaturních hřišť v 
těsné blízkosti obytných domů je navrženo ke zrušení. Součástí projektu je tradičně i vybudování 
osvědčených přístřešků na komunální a tříděný odpad, sadové úpravy a na potřebných místech také 
doplnění veřejného osvětlení.  
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D16 SEVER - stavba 5 - okružní křižovatka u Josefa  
 Jako první z pěti dílčích staveb regenerace sídliště Sever byla vybrána přestavba křižovatky  
U Josefa, která byla předmětem VII. souboru v roce 2009. Na úpravy křižovatky bylo jen od začátku 
devadesátých let, kdy bylo dokončeno sídliště Sever, zpracováno několik projektů, které se však 
nedočkaly realizace. Původně se uvažovalo o křižovatce průsečné, v novém miléniu se pak prosadila 
myšlenka kruhového objezdu. V roce 2003 bylo vydáno stavební povolení, ale opět se nepodařilo 
nalézt finanční prostředky na realizaci přestavby.  
 Teprve postupující Program regenerace panelových sídlišť Pardubice – Pravý břeh Labe pod 
taktovkou městského obvodu Pardubice II přinesl reálnou šanci na realizaci léta odkládaného 
záměru. V rámci přípravy komplexní regenerace sídliště Sever byl původní projekt pečlivě revidován. 
Nakonec bylo rozhodnuto o jeho úpravě s cílem zpřehlednění křižovatky, velkorysejšího řešení 
zastávek MHD, lepšího trasování pěších a cyklistických tras a v neposlední řadě sjednocení návrhu 
úprav části ulice K Cihelně s jejím budoucím řešením v celé délce. 

 
studie z roku 1991      návrh průsečné křižovatky z konce 90. let 
 

 
návrh kruhového objezdu z roku 2003    konečný návrh z roku 2008 
 
 V rámci akce tedy došlo k propojení ulic Kunětická, K Cihelně, Studentská a Ke Koupališti 
novou okružní křižovatkou, přičemž byl odstraněn provizorní kruhový objezd vytvořený 
z červenobílých plastových segmentů (mezi lidem neoblíbený a zvaný „lego“). Nové řešení křižovatky 
je dostatečně kapacitní, moderní a přináší i nová estetická měřítka. Současně byly rekonstruovány 
úseky ulice Studentské, K Cihelně a Kunětické vždy po první odbočku. Na východní straně Kunětické 
je záliv pro podélné stání vozidel a rekonstruovaná část ulice je opět obousměrná. Na ulici K Cihelně 
jsou čtyři nové parkovací zálivy pro kolmé parkování 27 vozidel a na ulici Studentské jsou nové 
zastávkové zálivy a dělicí středový ostrůvek. Součástí akce byly rovněž komunikace pro pěší a cyklisty 
a sanace a doplnění veřejného osvětlení včetně atypického trojramenného svítidla ve středovém 
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ostrově křižovatky. Samozřejmostí byly sadové úpravy. Akce byla realizována od 1. 9. 2009 do 30. 4. 
2010. Náklady na realizaci akce byly 23,6 mil. Kč, přičemž státní dotace z programu regenerace 
panelových sídlišť činila 4 mil. Kč. 

 
původní stav křižovatky (provizorium)    nový stav (středový ostrov se svítidly) 
 

 
Pohled z ulice Studentské na upravenou křižovatku – novou vstupní bránu do sídliště Sever 
 
D16 SEVER - stavba 1 - ulice K Cihelně 
 V přímé návaznosti na dokončení rekonstrukce křižovatky u Josefa byla zahájena 
rekonstrukce ulice K Cihelně, která tvoří pomyslnou hranici mezi sídlištěm Sever a univerzitním 
campusem, resp. čerstvě dokončeným komplexem budov Fakulty chemicko-technologické Univerzity 
Pardubice. Na západní straně ulice, kde se dosud stálo nelegálně na nezpevněných plochách, byly 
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vybudovány zálivy na kolmá stání v počtu celkem 62 míst včetně stání pro invalidy. Řada stání je 
pravidelně přerušována ostrůvky se stromy a keři. Dalších 10 parkovacích míst přibylo díky zvětšení 
parkoviště u domu čp. 117. 
 

 

 
 Podél západního okraje ulice vznikla sdružená stezka pro pěší a cyklisty s napojením do 
systému městských cyklo a pěších tras a zcela nové veřejné osvětlení. Součástí akce byla také 
výstavba přístřešků na kontejnery. Pro zamezení rychlých průjezdů vozidel a vzhledem k velké 
intenzitě pěších přecházejících tuto ulici je provedeno zklidnění pomocí širokých příčných prahů 
v kombinaci s vyvýšením celých ploch křižovatky. V průběhu realizace byla oproti projektu navíc 
provedena úplná rekonstrukce původní vozovky (pod asfaltem zde byly ještě dlažební kostky) a 
starých parkovacích míst a chodníku z betonu při východní straně ulice. Celá ulice tak získala 
jednotný, estetický vzhled. Akce byla realizována od 11. 3. do 31. 8. 2010. Náklady na realizaci akce 
činily celkem 15,6 mil. Kč, přičemž byly hrazeny výhradně z rozpočtu města. 
 
D16 SEVER - stavba 3 - ulice K Rozvodně 
 Úpravy v ulici K Rozvodně navázaly na rekonstrukci ulice K Cihelně. Dle projektu byly k ulici 
K Rozvodně připojeny tři zálivy pro celkem 26 kolmých stání v místě výrazných deficitů u objektů čp. 
97, 99. Navíc zde dosud vozidla nesprávně parkovala i v místě požárních nástupních ploch, takže se 
novým uspořádáním vyřešil i tento problém. Oba vjezdy k domům byly rozšířeny tak, aby umožnily 
legální parkování (celkem 20 nových míst) a současně i dostatečně široký volný přístup k domu. 
Součástí akce byla i sanace chodníku a v neposlední řadě náhrada nevyhovujících kontejnerových 
stanovišť novými přístřešky osvědčeného typu. Akce byla realizována od 1. 6. do 5. 10. 2010. Náklady 
na realizaci činily celkem 3,1 mil. Kč. Akce tvořila společně se stavbou 4 (dětská hřiště) druhou část 
VII. souboru akcí, který byl realizován pouze z rozpočtu města. 
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D16 SEVER - stavba 4 - dětská hřiště 
 Souběžně s úpravami ulice K Rozvodně byla provedena rekonstrukce dosluhujících dětských 
hřišť mezi jednotlivými bloky domů na celém sídlišti Sever. Největší změny se dotkly centrálního 
hřiště M1, které bylo rozšířeno a zcela nově vybaveno. Vévodí mu moderní a evropským normám 
vyhovující herní sestava ve tvaru kosmické rakety s mohutnou tubusovou skluzavkou doplněná 
několika dalšími hračkami (houpačky, kolotoč, kladina aj.). Původní zachovalá prolézačka (hrad) byla 
repasována a přemístěna na druhé rozšířené a modernizované hřiště u domu čp. 117. Dále se 
přestavba dotkla čtyř menších hřišť pro nejmladší děti, konkrétně u domů čp. 95, 100, 115 a 116. 
Tato menší hřiště byla vybavena vždy malým pískovištěm, jedním či dvěma herními prvky a měkkou 
pryžovou dlažbou. Všechna hřiště byla rovněž vybavena novými lavičkami a přístupovými chodníčky. 
Akce byla realizována od 1. 6. do 5. 10. 2010. Náklady na realizaci činily celkem 2,2 mil. Kč a byly 
hrazeny výhradně z rozpočtu města.  
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D16 SEVER - stavba 2 - ulice Kunětická 
 Kunětická ulice byla historicky významnou výpadovkou z Pardubic ve směru na Hradec 
Králové a v řešeném území byla původně na katastru obce Cihelna. Situace se změnila až v polovině 
minulého století výstavbou nového pardubického mostu přes Labe a navazující nové silnice. Cihelna 
byla připojena k městu Pardubice, jehož nová zástavba na pravém břehu Labe ho s ní homogenně 
propojila. Na konci osmdesátých let bylo vybudováno sídliště Sever, které svými vysokými 
panelovými objekty kontrastuje s původními domky Cihelny, přičemž pomyslnou hranici mezi 
sídlištěm a vesnickou zástavbou tvoří právě ulice Kunětická. Ta si jako dědictví minulosti do dnešních 
dnů udržela lipovou alej, zvýšenou niveletu a pod vrstvami současného asfaltu původní dlážděnou 
cestu. Bohužel zub času se na stavu ulice podepsal hlavně negativně. V době výstavby sídliště Sever 
byl zasypán jeden příkop podél ulice, zvýšen terén a přisypány kmeny starých lip, mezi něž byla 
vetknuta parkovací místa. Mohutné dřeviny v nyní hustě obydleném území postupně dožívají a 
mnohé nešetrné zásahy z minulosti se dnes projevují sníženou provozní bezpečností některých 
stromů. Opakované odborné dendrologické posudky od různých zpracovatelů nakonec skončily 
doporučením v případě rekonstrukce ulice provést i kompletní náhradu uličního stromořadí. Lipová 
alej na západní straně ulice byla tedy vykácena a nahrazena novým stromořadím, v symetricky 
rozmístěných ostrůvcích mezi parkovacími místy za použití odrůdy lip menšího vzrůstu. 
 Dalším problémem v ulici bylo chybějící odvodnění jedné strany vozovky, nedostatek 
parkovacích míst a v neposlední řadě nepřehledná a obtížná průjezdnost kvůli množství 
zaparkovaných aut. Původní pojetí profilu komunikace, tj. 2 jízdní pruhy, parkovací stání a chodník, již 
také přestalo vyhovovat. Proto byla v projektu navržena úprava, která při respektování stávající šíře 
zpevněných ploch umožní při zachování obousměrného provozu a kolmých parkovacích míst navíc i 
podélné stání díky mírnému zúžení chodníku. Komunikace se konečně dočkala obrub a odvodnění po 
obou stranách a kompletní sanace. Rekonstruována byla i parkovací místa a chodník včetně odboček 
k přilehlým panelovým domům. Chodník podél ulice byl prodloužen od točny MHD až k nové 
křižovatce ulice Kunětická s ulicí Stromovou -  obslužnou komunikací obytného souboru Nová Cihelna 
(akce jiného investora). 

 
 Celá ulice je v návaznosti na komplexní dopravní řešení sídliště Sever pojata jako zóna Tempo 
30 a v rekonstruovaném úseku je navrženo několik zklidňovacích prvků - zvýšených ploch křižovatek 
nebo retardérů. Nová parkovací místa přibyla zejména před domem čp. 100, kde v místě nevyužitého 
starého pískoviště vzniklo parkoviště pro 26 vozidel. Součástí akce byly rovněž úpravy prostoru mezi 
čp. 115 a 116 a rozšíření parkoviště za IXI klubem. Celé akci předcházela rekonstrukce plynovodu 
(investice RWE), na kterou navázala výstavba dešťové kanalizace v ulici a rekonstrukce ploch pro pěší. 
Úpravami veřejného osvětlení byla 30. 11. 2011 završena první etapa akce, na níž byla vázána státní 
dotace z programu regenerace panelových sídlišť (5,5 mil. Kč, z toho 3,9 mil. Kč dotace). Druhá etapa 
zahrnující dokončení komunikací a parkovišť, výstavbu přístřešků na kontejnery a sadové úpravy byla 
zahájena v zápětí a dokončena byla 30. 4. 2012 v ceně 11,6 mil. Kč (pouze z rozpočtu města). 
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2013 
D22 CENTRUM POLABINY 4 
 Jak již bylo podrobněji popsáno v analytické části, sídliště Polabiny je rozčleněno na několik 
obytných okrsků označených čísly, přičemž jednotlivé okrsky mají svá centra, kde jsou soustředěny 
objekty občanské vybavenosti, tj. zejména obchody, služby, restaurace, ale i školy či kulturní zařízení. 
Po mnoha letech od dokončení sídliště jsou potřebné úpravy a zkvalitnění povrchů, doplnění 
mobiliáře, zvýraznění a materiálové i barevné odlišení hlavních os a podobně. Úpravy městského 
parteru, do něhož okrsková centra spadají, jeho oživení a zkvalitnění, jsou od počátku jedním 
z hlavních cílů programu regenerace. Jako první se dočkalo rekonstrukce centrum Polabiny 2, a to 
ještě před zahájením programu Regenerace panelových sídlišť v letech 1997 a 1998 jako jedna 
z prvních akcí nově vzniklého městského obvodu Pardubice II. Po spuštění programu regenerace 
v roce 2001 přišly na řadu Polabiny 1, jejichž centrum bylo kromě rekonstrukce rovněž propojeno do 
centra Polabin 2, v roce 2007 se dočkaly Polabiny 3 a konečně v roce 2013 přišla na řadu polabinská 
čtyřka a podobně jako v případě trojky byla nejprve zpracována architektonicko-urbanistická studie, 
s níž byla seznámena veřejnost na jaře 2011. Následně byla zpracována projektová dokumentace. 

 
Původní stav prostoru centra Polabin 4 byl neutěšený. Ohniskem je vytížená zastávka MHD 

v ulici Kpt. Bartoše, z níž vychází do všech směrů pěší komunikace (zpevněné nebo vyšlapané) 
k obchodům nebo obytným domům. Hlavní osou je široký chodník trasovaný ke vstupu do Gymnázia 
Mozartova, který se přimykal přes dožilé terasy s rozpadajícími se betonovými záhony a schodiště 
k obchodním jednotkám. Ve vzrostlém parku mezi objekty služeb a gymnáziem se nachází louka 
sloužící ke společenským akcím, uzavřená kulisou mohutných stromů.  

V rámci akce byly optimalizovány pěší komunikace, vyzdvihla se přirozená ohniska prostoru a 
byl zdůrazněn význam zelených odpočinkových ploch. Prvním významným ohniskem je okolí 
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zastávky, kde je místo dosavadní změti vyšlapaných cest vytvořeno malé náměstí s výraznou dlažbou 
se vsazenou číslicí “4”. Další ohnisko je na rozcestí. V prostoru mezi ohnisky jsou nová schodiště a 
bezbariérové rampy, doplněné prvkem husté zdvojené aleje výrazně kvetoucí zeleně. Současně došlo 
k rekonstrukci komunikací napříč parkem a celé území bylo doplněno estetickým mobiliářem 
v podobě laviček, odpadkových košů (poprvé ve městě i na separovaný odpad), hodin, plakátovacích 
ploch, stojanů na kola apod. Do dvou etap členěná akce probíhala od 19. 8. do 3. 12. 2013 a vyšla 
celkem na 9,1 mil. Kč, hrazených kompletně z rozpočtu městského obvodu. Dodáváme, že 
v návaznosti na regeneraci veřejných prostranství provedl soukromý majitel obchodního střediska 
rekonstrukci svého objektu, jak je patrné ze spodní dvojice fotografií. 
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2014 
D27 PŘEDPROSTOR ZŠ POLABINY 2 

Předmětem IX. souboru byla akce nazvaná Předprostor ZŠ Polabiny 2. Lokalita navazuje přes 
ulici Prodlouženou na centrum Polabin 2. Zpevněné plochy pocházely z přelomu 60. a 70. let 
minulého století a byly již zchátralé. Zejména pěší komunikace měly dožilý povrch z litého asfaltu a 
v devadesátých letech doplněné chodníčky ze zámkové dlažby kapacitně nedostačovaly. Přímo před 
školou byly nevzhledné betonové záhony a nevyužívaný bazének skýtající riziko zranění dětí. 
Obslužná vozidlová komunikace byla šířkově předimenzovaná a sváděla k rychlé jízdě. Kapacita 
parkovacích míst byla nedostatečná. Veřejné osvětlení v lokalitě bylo kompletně sanováno v roce 
2003, budova ZŠ byla nedávno regenerována a zateplena. Po vypracování urbanistické studie ve třech 
variantách, s nimiž byla seznámena veřejnost i vedení školy, bylo přistoupeno ke zpracování 
projektové dokumentace, která zohlednila obdržené připomínky. V rámci akce byla provedena 
rekonstrukce stávajících ploch před základní školou a výměna povrchu navazujících chodníků v ulici 
Prodloužené. Byly doplněny parkovací zálivy podél ulice včetně vyznačení míst pro tělesně postižené 
a K+R míst pro rodiče žáků školy. Vozovka byla zúžena, označena jako zóna 30 a byly doplněny 
zklidňovací prvky (zvýšené přechody pro chodce). U chodníků a před školou byla zřízena odpočinková 
místa s novými lavičkami. Vstup do školy byl bezbariérově upraven a do nových záhonů byla vysázena 
kvetoucí zeleň. Akce probíhala od července do října 2014, náklady na akci činily 6,643 mil. Kč, přičemž 
státní dotace byla získána ve výši 4 mil. Kč a zbytek byl hrazen městským obvodem Pardubice II. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D28 VNITROBLOKY BROŽÍKOVA 

Kromě dotační akce byla v roce 2014 zahájena realizace ještě jednoho projektu, a to 
Vnitrobloků v Brožíkově ulici. Jedná se o rekonstrukci vnitrobloků mezi třemi panelovými domy čp. 
424-6, 427-9 a 430-2 v ulici Brožíkově. Původní záměr počítal pouze s větší opravou komunikací, ale 
nakonec vznikl komplexní projekt. Kromě nových povrchů na všech zpevněných plochách dochází k 
rozšíření parkoviště na normové šířky, s čímž souvisí posunutí a výměna veřejného osvětlení. Nové 
budou i ohrádky na kontejnery (včetně zastřešení). Dožilé "betonové" dětské hřiště nahradilo nové 
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menší s moderními herními prvky včetně novinky - lanové kopule o průměru 6,4 m. Cílem úprav 
parkoviště byla maximalizace počtu parkovacích míst při minimálním zásahu do zeleně. Akce 
probíhala ve dvou etapách v období od 5. 3. 2014 do 5. 6. 2015. Celkové náklady na tuto akci činily 
6,7 mil. Kč (pouze z rozpočtu města, resp. městského obvodu). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015 
D29 STUDENTSKÁ 

Předmětem X. souboru byla regenerace ulice Studentská. Stavební úpravy této ulice navázaly 
na její část, která byla rekonstruována v roce 2009 v rámci VII. souboru – okružní křižovatky U Josefa. 
Tato významná městská komunikace navazuje na páteřní ulici sídliště Polabiny (Bělehradskou) a 
spojuje ho se sídlištěm Pardubice Sever. Studentská ulice sousedí rovněž s univerzitním kampusem a 
její rekonstrukce byla připravena v úzké kooperaci s Univerzitou Pardubice. Ta v roce 2015 realizovala 
rozsáhlé úpravy ploch v okolí svých objektů včetně výstavby několika desítek nových parkovacích 
míst, která nahradila mj. dosavadní nevhodné podélné parkování ve Studentské ulici. Součástí 
investice Univerzity Pardubice byl i chodník podél jižní strany ulice.  
 V rámci akce města došlo především k rekonstrukci vozovky, která je nyní dělena podélným 
středovým ostrůvkem s novými svítidly veřejného osvětlení na stožárech, které do budoucna umožní 
bezproblémovou montáž trolejové trakce. Na rekonstruované části ulice jsou dva přechody pro 
chodce na zvýšených plochách, které přispějí ke zklidnění dopravy v souladu se zřízením zóny Tempo 
30. Navíc v souladu s cyklogenerelem (Plánem rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Pardubicích) jsou 
po okrajích ulice zřízeny tzv. cyklopiktokoridory.  

Akce byla realizována od 20. 7. do 27. 11. 2015. Celkové náklady činily 7,9 mil. Kč, přičemž 
státní dotace byla získána ve výši 4 mil. Kč a zbytek byl hrazen městským obvodem Pardubice II. 
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D30 VARŠAVSKÁ 

Kromě dotační akce byl v roce 2015 realizován ještě jeden projekt, a to rekonstrukce ulice 
Varšavské. Jedná se o ulici, která navazuje na v roce 2014 upravený Předprostor ZŠ Polabiny 2. Byla 
zde asfaltová vozovka o šíři 7 m s podélným stáním vozidel. V úseku mezi křižovatkami ulic Nová a 
Jiřího Tomana bylo kolizní místo s poměrně hustým provozem chodců, kteří neorganizovaně 
přecházeli vozovku mezi parkujícími auty. Rovněž zde byl začátek zóny tempo 30 bez stavebních 
úprav, které by na změnu režimu upozornily řidiče. Výjezd na hlavní ulici Kosmonautů komplikován 
špatným rozhledem kvůli vozidlům parkujícím až téměř v prostoru křižovatky. Všechny tyto problémy 
byly vyřešeny v rámci rekonstrukce. Podél vozovky jsou zřízeny zálivy na podélné parkování, v ulici 
jsou dva zpomalovací prvky – retardéry, současně byly rekonstruovány i chodníky. Akce probíhala 
v období od 14. 5. do 31. 7. 2015, celkové náklady akci činily 2,2 mil. Kč a byla kompletně hrazena 
z rozpočtu městského obvodu Pardubice II. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 - 2018 
D23 DRUŽBY 

První etapa rekonstrukce ulice Družby byla jakožto XI. soubor připravena k realizaci v roce 
2016, kdy byla i předmětem žádosti o státní dotaci, avšak žádost neuspěla. Přesto bylo ještě v roce 
2016 vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, přičemž realizace se uskutečnila v termínu od 18. 4. do 
22. 8. 2017. Druhý pokus o získání státní dotace v roce 2017 byl úspěšný a z celkových nákladů ve výši 
10,8 mil. Kč činila státní dotace 4 mil. Kč.  

Dodáváme, že druhá etapa rekonstrukce byla realizována v termínu od 26. 3. do 27. 5. 2018, 
a to pouze z prostředků města (resp. městského obvodu Pardubice II). Náklady na rozsahem menší 
druhou etapu činily 3,4 mil. Kč.  

Řešené území tvoří rozsáhlý vnitroblok obklopený 4 velkými panelovými domy. Obslužná 
vozovka byla betonová s nerovným vydroleným povrchem o šíři 7 m, kde se parkovalo podélně a 
zůstávala nedostatečná šířka pro oboustranný provoz. Chodníky měly dožilý rozlámaný povrch z 
litého asfaltu, na hlavním průběžném chodníku bylo provizorně povoleno podélné parkování. Na 
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konci ulice bylo rozlehlé vybetonované parkoviště s absencí vyznačených míst. V lokalitě bylo torzo 
dětského hřiště (dlážděná plocha bez vybavení), zastaralé a nedostatečné veřejné osvětlení, 
nevhodně umístěné kontejnery na odpad (příliš velká koncentrace v uličce s 24 kusy). 

V rámci rekonstrukce byla vozovka zúžena na 5,5 m s tím, že nový kryt využívá jako podklad 
původní betonovou konstrukci. Celá ulice je v zóně Tempo 30 a obsahuje zpomalovací prvky - 
zvýšené plochy v místech vjezdů k domům a zvýšenou křižovatku. Přibyla parkovací místa, ale 
hlavním cílem bylo stavebními úpravami znemožnit nesprávné parkování a zajistit dostatečné šířky na 
průjezd a rozhledy. Velké parkoviště je přeuspořádáno do 6 parkovacích "boxů" a rozšířeno západním 
směrem (posun chodníku do zeleně) a východním směrem (do prostoru původní uličky s kontejnery), 
parkovací místa jsou vyznačena dlažbou. Chodníky byly rekonstruovány v betonové skladebné dlažbě. 
Prostor přilehlý k západní straně velkého parkoviště nyní tvoří místo střetávání dvou výrazných 
pěších propojení uvnitř zástavby, které má za cíl nabídnout více než křížení a stát se přirozeným 
těžištěm v návaznosti na hřiště, vstup do areálu Knihovny městského obvodu Pardubice II a Domu 
dětí a mládeže Alfa, v němž se odehrává množství aktivit.  
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 Pro kontejnery byly vybudovány 3 samostatné přístřešky vždy pro komunální i separovaný 
odpad, přístup pro obyvatele z chodníku, pro svozovou firmu z vozovky. Hřiště získalo nový tvar i 
vybavení (posilovací stroje), byly nahrazeny a doplněny lavičky. Kompletní rekonstrukce se dočkalo i 
veřejné osvětlení. Došlo rovněž k výsadbám nových stromů a keřů v rámci závěrečných sadových 
úprav rekonstruované lokality. 
 
D31 DOPRAVNÍ ZKLIDNĚNÍ OKOLÍ ZŠ POLABINY 1 
 Vzhledem k tomu, že XI. soubor (ul. Družby) byl původně připraven k realizaci v roce 2016, byl 
v roce 2017 realizován i XII. soubor, a to výhradně z prostředků města a městského obvodu. Pod 
názvem Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 se skrývá rekonstrukce částí ulic Mladých a Rosická. 
Ulice Mladých je obslužnou komunikací v okrsku sídliště Polabiny 1, od křižovatky se slepou ulicí 
Družstevní (regenerace v roce 2008) západním směrem nese název Rosická. V lokalitě se nachází 
základní škola a dvě mateřské školy. Chyběla zde bezpečná místa pro přecházení, zejména v ranní 
špičce zde pravidelně bývala neúnosná dopravní situace - velká frekvence chodců v kombinaci s 
množstvím vozidel přivážejících děti do ZŠ a MŠ. Před samotným vyhotovením návrhu bylo 
provedeno rozsáhlé dotazníkové šetření v rámci projektu Bezpečné cesty do škol, který pro město 
zpracovala Nadace Partnerství. Na přelomu května a června 2015 probíhal na zúčastněných školách 
(ZŠ Polabiny 1, MŠ Pastelka - Rosická a MŠ Mladých) dotazníkový průzkum spojený s identifikací míst, 
které žáci při své cestě do školy vnímají jako rizikové. 10. 11. 2015 se v 17 hodin v jídelně ZŠ Polabiny 
1 (Družstevní) uskutečnila veřejná prezentace výsledků projektu a návrhu dopravních opatření v 
lokalitě.  
 Byly provedeny následující stavební úpravy. Celá ulice je v zóně Tempo 30, dostala nový 
živičný kryt a jednotnou šíři 5 m. Jeden stávající přechod pro chodce byl osvětlen a byly zřízeny dva 
nové přechody včetně osvětlení (na zvýšených plochách, které současně slouží jako zpomalovací 
prvky). Po obou stranách vozovky jsou zálivy na parkování, v centrální části na šikmé stání, které je z 
hlediska rychlého parkování nejpraktičtější. V zatáčkách, kde by auta překážela v rozhledu, není 
parkování umožněno. Chodníky byly rekonstruovány v betonové skladebné dlažbě, v místech 
nežádoucího parkování a pohybu chodců je z bezpečnostních důvodů umístěno zábradlí. Před 
vstupem do areálu ZŠ byly doplněny lavičky. Nad rámec projektu bylo v úseku přímo navazujícím na 
nový chodník rekonstruováno oplocení základní školy. 
 Stavební práce probíhaly v termínu od 20. 7. do 5. 11. 2017 a vyžádaly si celkové náklady ve 
výši 12,2 mil. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D17 BAJKAL – 1. etapa 

Vodní nádrž zvaná Bajkal vznikla v závěrečné fázi výstavby panelového sídliště Polabiny na 
přelomu 80. a 90. let minulého století. Z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů k pozemkům 
zůstaly dlouhou dobu nedokončeny komunikace v jejím okolí. V roce 2003 byl zpracován první 
motivační výkres úprav okolí Bajkalu, který byl dále rozpracován ve studii v roce 2015. V roce 2017 se 
konečně podařilo získat všechny potřebné souhlasy k výstavbě nejdůležitějšího chybějícího úseku 
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propojujícího Lonkovu a Hradeckou ulici (mezi Bajkalem a slepým ramenem Labe). Zde byla původně 
jen vyšlapaná pěšina, za deště silně blátivá. 

První etapa úprav okolí Bajkalu byla realizována v termínu od 19. 3. do 31. 5. 2018 z rozpočtu 
městského obvodu Pardubice II v ceně 2,9 mil. Kč. Vznikl především nový spojovací chodník s 
asfaltovým povrchem, který umožní komfortnější průchod z Polabin na zastávku Stavařov a navazující 
přechod pro chodce směr Cihelna. Součástí stavby bylo i veřejné osvětlení. Kromě „hlavního“ 
chodníku vznikla ještě souběžná mlatová pěšina blíže k vodě s lavičkami a dvojicí betonových stupňů 
do vody.  
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
D24 STAVBAŘŮ, ROSICKÁ 

V roce 2018 byla zahájena realizace XIII. souboru, zahrnujícího rekonstrukci ulic Stavbařů a 
Rosická. Vypracování projektu předcházelo v roce 2015 zpracování architektonické studie. Na základě 
připomínek obyvatel byl následně záměr upraven a týká především komunikací (chodníky, vozovky, 
parkování), přičemž koncepčně navazuje na rekonstruovanou část ulice Rosické nebo Varšavské. 
Ulice Rosická je obslužnou komunikací v okrsku sídliště Polabiny 1 (úsek mezi ulicemi Stavbařů a 
Mladých byl regenerován v roce 2017 – XII. soubor). Ulice Stavbařů je slepá a na jihu navazuje na 
centrum Polabiny 1 regenerované v roce 2001 (I. soubor).  

Po provedení úprav jsou vozovky obou ulic v zóně Tempo 30 s novým živičným krytem. Na 
vjezdu do ulice je zpomalovací prvek – široký příčný práh, na němž je přechod pro chodce a současně 
tvoří začátek zóny Tempo 30 (obdobně jako v protější ulici Varšavské - regenerace v roce 2015). Dále 
byla zvýšena plocha křižovatky Rosická - Stavbařů, na níž je rovněž místo pro přecházení. Parkovací 
místa jsou řešena po obou stranách vozovky, v ulici Stavbařů po obou stranách zálivy na kolmé stání, 
v ulici Rosické z prostorových důvodů zálivy na podélné stání. Chodníky byly rekonstruovány v 
betonové skladebné dlažbě v šíři 2 - 2,5 m. Byly vybudovány nové přístřešky na kontejnery z 
betonových tvarovek se zastřešením obloukovou střechou z trapézového plechu. Stejný typ byl 
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použit v navazující ulici Družstevní při regeneraci v roce 2008 (VI. soubor). Před každým vchodem do 
obytných domů byl umístěn stojan na kola. Dvě dětská hřiště (opravená a nově vybavená v roce 
2014) zůstala beze změny. Veřejné osvětlení doznalo nezbytných úprav, počet a rozmístění lamp 
zůstal přibližně stejný. 

Dodáváme, že akci na základě dohody s příslušnými správci sítí předcházela rekonstrukce 
dožilé kanalizace a poruchového plynovodu. Samotná rekonstrukce byla dokončena 30. 6. 2019. 
Celková cena za realizaci činila 13,6 mil. Kč a byla kompletně hrazena městem Pardubice. 
 
2019 

Předmětem XIV. souboru, jehož realizace byla zahájena ve druhé polovině roku 2019, byly 
dvě akce – dopravní zklidnění okolí ulice Lidické a rekonstrukci navazujících ulic Ležáků a Partyzánů. 
Projekt byl realizován na pozemcích p.č. 3710/1 a 1716/22 v kat. území Pardubice, jejichž vlastníkem 
je statutární město Pardubice. 
 
D19a LIDICKÁ – DOPRAVNÍ ZKLIDNĚNÍ 

Od doby rekonstrukce ulice Lidické v rámci III. souboru regenerace před 15 lety vznikl 
požadavek zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce u základní a mateřské školy. Projekt problém 
vyřešil realizací zóny Tempo 30 a umístěním přechodu na široký zpomalovací práh. Stejným 
způsobem byl upraven rovněž druhý přechod u zatáčky. Kvůli zajištění dostatečného rozhledu na 
přechodech muselo být zrušeno několik parkovacích míst, které byly nahrazeny novým zálivem na 
kolmé parkování. Jako další zklidňovací prvek vznikla ještě zvýšená plocha křižovatky Lidická – Ležáků, 
která přímo navazuje na druhý projekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D26 LEŽÁKŮ, PARTYZÁNŮ 

Rekonstrukce ulic Ležáků a Partyzánů přinesla kompletní sanaci všech zpevněných ploch. 
Navýšení kapacity parkovacích míst bylo navrženo s cílem minimalizace zásahů do vzrostlé zeleně. 
Široký chodník před domem 352-354, kde bylo provizorně umožněno parkování, byl zúžen ve 
prospěch stavebně upraveného zálivu na kolmé stání, současně bylo zajištěno bezbariérové napojení 
všech vchodů. Souvislá řada kolmých parkovacích míst je přerušena vždy u vchodů do domu a 
stávající řada kolmých parkovacích míst je rozšířena směrem ke křižovatce. Vjezd do ulice je přes 
zvýšenou křižovatku Lidická - Ležáků, v celé lokalitě je zóna Tempo 30. Na vozovce podél garáží bylo 
umožněno oboustranné kolmé stání. Chodníky byly rekonstruovány v betonové skladebné dlažbě, 
přičemž návrh respektoval hlavní pěší trasy spojující zastávku MHD Lidická s centrem Polabiny 3, kde 
se kromě obchodní vybavenosti nachází i základní a mateřská škola. Veřejné osvětlení bylo 
kompletně rekonstruováno. Nové přístřešky na kontejnery byly umístěny přibližně ve stejných 
místech jako dosud a jsou z betonových tvarovek se zastřešením střechou z trapézového plechu. 
Dobře vybavené dětské hřiště se nachází za domem 352-354 a zatím nebyla nutná jeho rekonstrukce. 

Stavba byla dokončena v květnu 2020. Celkové smluvní náklady na realizaci akce činily 10,9 
mil. Kč a byly kompletně hrazeny z prostředků MO Pardubice II.  
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2020  
D20 GAGARINOVA 

Předmětem XV. souboru v roce 2020 byla rekonstrukce ulice Gagarinovy, která přímo 
navázala na XIV. soubor a završila vytvoření zóny Tempo 30 uvnitř ucelené části okrsku sídliště 
Polabiny 3. Projekt byl realizován na pozemcích p.č. 3710/1, 3987/5, 1695/1, 1694/1, 1695/3 a 
3710/9 v kat. území Pardubice, jejichž vlastníkem je statutárním město Pardubice, žadatel o dotaci. 

Řešené území na západní straně navázalo na již regenerované centrum okrsku Polabiny 3 
(D15) a ulici Lidickou (D19). Severní straně Gagarinovy ulice dominují tři jedenáctipodlažní deskové 
panelové domy poměrně vzdálené od sebe, na jihu jsou hromadné garáže a restaurace. Povrch 
betonové vozovky byl původní (tj. ze 60. let minulého století) a na mnoha místech narušený. Na 
severní straně byl před časem vybudován nový chodník a kolmá parkovací místa. Rovněž 
vnitrobloková hřiště prošla v nedávné minulosti rekonstrukcí a nevyžadovala tedy regeneraci (viz 
foto). Vozovka dostala nový živičný kryt a byly na ní doplněny široké zvýšené zpomalovací prahy 
u vjezdů k jednotlivým domům. Na jižní straně byly doplněny zálivy na parkování – u garážového 
domu kolmé a u vzrostlé zeleně podélné. Záliv na kolmé stání vznikl i v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi Lonkova a Lidická. Součástí záměru byly rovněž tři nové přístřešky na kontejnery ocelové 
konstrukce s výplněmi z tahokovu, obdobného typu jako v okolí. 

 
původní stav      foto ze stavby 

 
V průběhu přípravy tohoto textu stavba ještě probíhala a její dokončení se předpokládá 

koncem listopadu 2020 s tím, že závěrečná kontrolní prohlídka stavby je vypsána na 10. 12. 2020. 
Smluvní cena činí 6,5 mil. Kč. Na akci se podařilo získat dotaci z programu regenerace sídlišť ve výši 
3,2 mil. Kč. 
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III.4 Popis akce pro rok 2021 
 
D32 KARLA ŠÍPKA 

Předmětem XVI. souboru a žádosti o dotaci v roce 2021 je rekonstrukce ulice Karla Šípka. 
Projekt bude realizován na pozemcích p.č. 3702/1, 3702/3, 3702/27, 3702/28, 4339/1, 4361, 
3702/29, 3702/30, 3702/2 v k.ú. Pardubice a 116/12 k.ú Trnová, jejichž vlastníkem je statutárním 
město Pardubice, žadatel o dotaci. Součástí projektu jsou nezbytné úpravy chodníku navazujícího na 
přechod pro chodce u polikliniky na pozemcích p.č. 3702/15, 3971 k.ú. Pardubice ve vlastnictví EUC 
Real Estate a.s. 

Ulice Karla Šípka tvoří severní hranici sídliště Polabiny, na které navazuje další obytná část 
zvaná Trnová, jejíž obyvatelé tuto ulici využívají při cestách za občanskou vybaveností v Polabinách 
(škola, pošta aj.). Ulice Karla Šípka je jednou z  hlavních obslužných komunikací sídliště Polabiny a 
tvoří spojnici páteřních komunikací Jiřího Potůčka a Kosmonautů. V ulici Karla Šípka se nachází 
poliklinika pro celé sídliště a okolí a na křižovatce ulic Karla Šípka a Kosmonautů je významná 
zastávka městské hromadné dopravy Polabiny - točna. Na rozsáhlé travnaté ploše uvnitř točny byl 
v nedávné minulosti vybudován oplocený Psí park s oblibou pejskaři z celého sídliště. To je však až za 
hranicí území řešeného projektem. 

V současné době se ulice Karla Šípka nachází v Zóně 40 a na sedmimetrové vozovce parkují 
podélně auta, čímž se komplikuje průjezd. V ulici jsou umístěna dvě otevřená kontejnerová 
stanoviště, která jsou zdrojem častého nepořádku. Souběžný chodník s povoleným vjezdem cyklistů 
je od vozovky oddělen travnatým pásem, který vzhledem k umístění četných inženýrských sítí 
neumožňuje umístění vzrostlé zeleně. Proto projekt navrhuje jeho využití pro kolmé parkování, 
přičemž na nově vzniklých parkovištích bude použita zatravňovací dlažba s cílem zadržení části 
dešťové vody.  

 
Samotná vozovka dostane nový živičný kryt a po úpravách bude mít šířku 6 m. Chodník bude 

rovněž rekonstruován při zachování stávajících rozměrů. S cílem zklidnění dopravy budou na vozovku 
umístěny dva široké zpomalovací prahy v místech přecházení chodců. Na východní části ulice se jedná 
o spojnici mezi zastávkou MHD Polabiny - točna a Poliklinikou, ve střední části úseku pak jde o směr 
od panelových domů (ul. Nová a Prodloužená) na nedávno vybudované dětské hřiště a dále pak další 
zastávku MHD na ulici Jiřího Potůčka. U křižovatky s touto ulicí dojde rovněž k úpravě stávajícího 
přechodu pro chodce, který bude doplněn o bezpečnostní ostrůvek.  

V místech obou stávajících kontejnerových stanovišť budou vybudovány nové, kapacitnější 
přístřešky se stěnami z betonových tvárnic, zastřešením šikmou střechou z trapézového plechu a 
výplněmi otvorů z tahokovu. Ze strany od chodníku budou otevřené vstupy, ze strany vozovky 
uzavřená vrata, která by měla omezit (zkomplikovat) zneužívání kontejnerů pro umísťování 
nežádoucího odpadu přivezeného neoprávněně autem. 

Veřejné osvětlení bylo v relativně nedávné době rekonstruováno, takže zůstává původní. Při 
stavbě dojde pouze k přeložce části jeho kabelu, aby nebyl umístěn pod novými parkovacími místy. 
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V rámci sadových úprav budou na základě dendrologického posouzení pokáceny tři neperspektivní 
stromy, které budou nahrazeny výsadbou sedmi stromů nových. V pásu chodníku je navržena 
výsadba 5 ks jeřábu duryňského, který zde již byl před časem vysazen a vytváří základ nového 
stromořadí. Dále budou vysazeny dva javory k blízkému sportovišti.  

 

 
návrh řešení ul. Karla Šípka 

 
Projekt byl v konceptu projednán se společenstvími vlastníků jednotlivých domů, přičemž 

byly zohledněny připomínky týkající se směrování hlavních pěších tras. S výsledným projektem byla 
veřejnost seznámena prostřednictvím internetových stránek www.pardubice2.cz a tištěného 
Pravobřežního zpravodaje (3/2018). Projekt byl rovněž projednán se správci podzemních sítí, kteří 
neshledali v dohledné době nutnost zásahu do svých zařízení. Projektová dokumentace byla 
dokončena v roce 2019, společné povolení stavby nabylo právní moci 11. 2. 2020. 

Realizací tohoto projektu dojde k obnově další části sídliště, která významně přispěje ke 
zvýšení standardu bydlení. Dále také dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců, kteří využívají zdejší 
infrastrukturu, ať už se jedná o polikliniku, školy, poštu či jiná zařízení občanské vybavenosti. Cílem 
celého projektu je postupně regenerovat sídliště z dob 60. let 20. století a dát mu tak modernější a 
bezpečnější tvář, aby se v něm obyvatelé cítili dobře a rádi zde žili.  
 
 
XVI. soubor – Karla Šípka – rekapitulace předpokládaných nákladů: 
 

SO101 Dopravní plochy 5 312 258,76 Kč 

SO401 Přeložka kabelu VO 194 982,22 Kč  

SO801 Sadové a terénní úpravy 174 474,87 Kč 

SO901 Kontejnerové přístřešky 1 040 221,52 Kč 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 421 000,00 Kč 

Celkem bez DPH 7 142 937,37 Kč 

Celkem včetně DPH 21% 8 642 954,22 Kč 

 


