




Příloha č. 1 usnesení č. 1
Tabulka č. 1 - Dotace z Programu podpory sportu pro rok 2019 nad 50 tis. Kč v kompetenci Zastupitelstva města Pardubic

De
minimis celkem z toho Pce

1 1. Házenkářský club Pardubice, z.s.  65667701 ne 64 51 74 600 Kč 755 600 Kč 830 200 Kč
2 2222 ŠK Polabiny, z. s. 68246269 ne 132 78 41 500 Kč 59 000 Kč 100 500 Kč
3 AFK SKP Pardubice, z.s. 26651971 ne 26 25 21 600 Kč 45 300 Kč 66 900 Kč
4 Atletický klub-AC Pardubice, spolek 15050599 ne 414 291 229 400 Kč 256 200 Kč 25 000 Kč 510 600 Kč
5 Atletika Bez Bariér Pardubice, z. s. 05567394 ne 25 000 Kč 236 700 Kč 261 700 Kč
6 AUTO MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR 42939097 ne 511 900 Kč 511 900 Kč
7 BASKETBALOVÝ KLUB STUDÁNKA PARDUBICE, z. s. 26667444 ne 102 63 104 100 Kč 433 400 Kč 537 500 Kč
8 Bucks z.s.  22755527 ne 42 14 2 700 Kč 120 000 Kč 122 700 Kč
9 CzechTri K. Team, z.s. 02308070 ne 36 18 20 600 Kč 87 100 Kč 107 700 Kč

10 Český veslařský klub Pardubice, z.s. 15051358 ne 87 63 103 300 Kč 192 700 Kč 50 000 Kč 346 000 Kč
11 ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub TMS Pardubice 65666763 ne 57 200 Kč 57 200 Kč
12 DAITÓ RYU - sportovní bojová umění Pardubice, z.s. 22690883 ne 446 332 127 300 Kč 193 100 Kč 320 400 Kč
13 Dámský házenkářský klub Pardubice, z.s. 60161361 ne 77 59 86 300 Kč 208 300 Kč 294 600 Kč
14 GOLF CLUB PARDUBICE, z.s. 69152004 ne 119 60 39 300 Kč 258 100 Kč 297 400 Kč
15 HAGA Pardubice, z.s. 03077993 ne 290 192 100 000 Kč 165 700 Kč 265 700 Kč
16 HBC AUTOSKLO H.A.K., z.s. 26516471 ne 172 123 167 900 Kč 178 200 Kč 346 100 Kč
17 HBC Svítkov Stars Pardubice, z.s. 05051053 ne 81 71 105 600 Kč 87 900 Kč 193 500 Kč
18 Hvězda Pardubice z.s. 26650193 ne 611 279 167 400 Kč 943 400 Kč 50 000 Kč 120 000 Kč 1 280 800 Kč
19 JUDOKLUB PARDUBICE z.s. 26646552 ne 198 161 127 700 Kč 266 500 Kč 394 200 Kč
20 Just sport and fun z.s.  01475550 ne 22 16 19 300 Kč 355 100 Kč 374 400 Kč
21 Karate Lions Pardubice z.s. 01302345 ne 123 87 88 000 Kč 43 300 Kč 131 300 Kč
22 Klub potápěčů Pardubice, p.s. 00527718 ne 30 20 18 500 Kč 177 700 Kč 196 200 Kč
23 Klub sportovního plavání Pardubice, z.s. 02352419 ne 133 100 52 900 Kč 109 300 Kč 162 200 Kč
24 Klub SPV Pardubice, z.s. 26651084 ne 101 74 100 000 Kč 142 200 Kč 242 200 Kč
25 Krasobruslařský klub Pardubice 48160377 ne 67 35 52 700 Kč 1 160 800 Kč 10 000 Kč 1 223 500 Kč
26 Lezecký Tým z.s. 01284878 ne 214 149 56 900 Kč 264 400 Kč 321 300 Kč
27 LTC Pardubice z.s. 15051056 ne 115 90 56 900 Kč 779 700 Kč 836 600 Kč
28 Maple Pool Club, z.s. 27040569 ne 24 18 16 500 Kč 140 000 Kč 156 500 Kč
29 OK Lokomotiva Pardubice, spolek 26606747 ne 200 118 119 700 Kč 35 800 Kč 25 000 Kč 180 500 Kč
30 Pardubická malá kopaná PAMAKO z.s. 48159123 ne 57 200 Kč 57 200 Kč
31 Plavecký klub Pardubice, z.s. 70852308 ne 405 250 131 400 Kč 696 600 Kč 828 000 Kč
32 SHK Pardubice z.s. 22864539 ne 247 800 Kč 247 800 Kč
33 SK Nemošice z. s. 42936942 ne 154 142 204 100 Kč 168 500 Kč 120 000 Kč 492 600 Kč
34 SK Pardubičky, z.s. 15049027 ne 165 156 223 100 Kč 257 400 Kč 100 000 Kč 580 500 Kč
35 SK Pretorian Pardubice z.s. 01252186 ne 47 42 28 000 Kč 289 300 Kč 317 300 Kč
36 SOFTBALL PARDUBICE z.s. 69157316 ne 85 73 52 800 Kč 128 400 Kč 181 200 Kč
37 Spolek BC Pardubice 27046338 ne 39 24 7 200 Kč 48 800 Kč 56 000 Kč
38 Sport Club Plavecký areál Pardubice, z.s. 15049949 ne 468 327 174 400 Kč 1 469 000 Kč 35 000 Kč 1 678 400 Kč
39 Sportovní klub Dražkovice 46494910 ne 96 500 Kč 90 000 Kč 186 500 Kč
40 Sportovní klub Lvíček Pardubice z.s. 02671158 ne 174 174 164 400 Kč 140 200 Kč 304 600 Kč
41 Sportovní škola basketbalu Pardubice, z. s. 48160024 ne 85 65 94 900 Kč 234 900 Kč 329 800 Kč
42 ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s. 26605694 ne 303 250 162 600 Kč 52 300 Kč 214 900 Kč
43 Škola kickboxu - Macak's GYM, spolek 60160705 ne 98 42 13 100 Kč 83 300 Kč 96 400 Kč
44 Taekwon-Do ITF Pardubice, z. s. 65668065 ne 90 32 22 100 Kč 32 600 Kč 54 700 Kč
45 Taneční skupina T-BASS Pardubice, z.s. 22671579 ne 257 400 Kč 257 400 Kč
46 Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I 00527785 ne 1280 1074 669 100 Kč 1 169 200 Kč 120 000 Kč 1 958 300 Kč
47 Tělovýchovná jednota Dynamo Pardubice, z. s. 00527327 ne 13 10 9 700 Kč 117 900 Kč 127 600 Kč
48 Tělovýchovná jednota PARAMO PARDUBICE, z.s. 13583433 ne 88 79 117 600 Kč 185 900 Kč 303 500 Kč
49 Tělovýchovná jednota Sokol Mnětice z.s. 42941253 ne 40 38 58 300 Kč 164 100 Kč 100 000 Kč 322 400 Kč
50 Tenisový klub Jan Ševeček 02488736 ne 22 22 34 700 Kč 27 500 Kč 62 200 Kč
51 Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s. 42939585 ne 79 58 66 200 Kč 77 000 Kč 143 200 Kč
52 TJ BMX Pardubice z.s. 60160365 ne 57 32 48 100 Kč 64 400 Kč 20 000 Kč 132 500 Kč
53 TJ Loko Pardubice z.s.  15049680 ne 51 36 19 400 Kč 200 000 Kč 219 400 Kč
54 TJ Pardubičky, z.s. 15050807 ne 78 52 30 000 Kč 78 600 Kč 108 600 Kč
55 TJ Sokol Polabiny, z.s. 13584642 ne 146 119 61 700 Kč 354 900 Kč 10 000 Kč 426 600 Kč
56 TJ Sokol Rosice nad Labem, z.s. 42941768 ne 30 27 42 100 Kč 232 800 Kč 70 000 Kč 344 900 Kč
57 TJ Sokol Staré Čívice, z.s. 15051587 ne 30 30 6 300 Kč 67 900 Kč 25 000 Kč 99 200 Kč
58 TJ Synthesia Pardubice z.s. 00654833 ne 87 63 95 300 Kč 81 200 Kč 25 000 Kč 201 500 Kč
59 TJ Tesla Pardubice, z.s. 00527483 ne 373 255 174 800 Kč 1 347 900 Kč 10 000 Kč 1 532 700 Kč
60 Wayne's World, z.s. 22710698 ne 40 34 47 100 Kč 100 000 Kč 147 100 Kč
61 Wheelchair Basketball Studánka Pardubice, z.s. 22852972 ne 145 500 Kč 145 500 Kč

Celkem 4 859 200 Kč 16 189 600 Kč 285 000 Kč 865 000 Kč 630 000 Kč 22 828 800 Kč

* vztahuje se pouze k dotačnímu titulu spolková činnost mládeže

č. Subjekt IČ
Provoz hřišť 

pro veř.
Významní 
sportovci

Celkem 
dotace

Dotace 
handicapovaní

Počet mládeže* Spolková činn. 
mládeže

Provoz 
sportovišť



Příloha č. 1 usnesení č. 2
Tabulka č. 2 - Dotace z Programu podpory sportu pro rok 2019 do 50 tis. Kč v kompetenci Rady města Pardubic

De
minimis celkem z toho Pce

1 AIKIDO Pardubice z.s. 3630722 ne 110 69 15 600 Kč 25 000 Kč 40 600 Kč
2 Beachpoint z. s. 06633382 ne 33 20 4 800 Kč 4 800 Kč
3 Boxerský klub SKP Pardubice, z.s. 46493255 ne 15 14 5 700 Kč 20 400 Kč 26 100 Kč
4 Crossminton Pardubice, z.s. 22850899 ne 30 23 22 600 Kč 22 600 Kč
5 ČAATS, z.s. Klub technických sportů 65666780 ne 23 23 22 300 Kč 22 300 Kč
6 Dragons Pardubice z. s. 03612694 ne 243 18 3 500 Kč 3 500 Kč
7 GOLF CLUB KUNĚTICKÁ HORA z.s. 27016552 ne 63 30 21 300 Kč 21 300 Kč
8 Jezdecká společnost pod Kunětickou horou, z.s. 70148309 ne 14 300 Kč 14 300 Kč
9 Kentaur - Pardubice, z. s. 26650665 ne 20 11 5 900 Kč 10 000 Kč 15 900 Kč

10 Kin-ball Pardubice z.s. 01274368 ne 54 37 26 000 Kč 26 000 Kč
11 Knights Pardubice z. s.  03625036 ne 60 22 28 100 Kč 28 100 Kč
12 Outdoor activities Pardubice, z.s. 22718265 ne 96 73 11 800 Kč 11 800 Kč
13 Pardubice Stallions, z.s.  26618702 ne 35 12 8 500 Kč 8 500 Kč
14 Pirates Pardubice z. s. 03644529 ne 31 16 3 100 Kč 3 100 Kč
15 ROB Pardubice z.s. 67440274 ne 18 11 12 000 Kč 12 000 Kč
16 SK JESNIČÁNKY, z.s. 26533421 ne 21 400 Kč 17 000 Kč 38 400 Kč
17 Sokol Lány na Důlku z.s. 48159476 ne 49 000 Kč 49 000 Kč
18 Sportovní klub Popkovice 15049540 ne 47 000 Kč 47 000 Kč
19 Sports Team - Pardubice z. s.  22609318 ne 108 78 22 100 Kč 22 100 Kč
20 Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 48156701 ne 17 000 Kč 17 000 Kč
21 TENISOVÁ AKADEMIE SIESTA RESORT z.s. 01528076 ne 37 26 13 700 Kč 13 700 Kč
22 Yachtclub Pardubice, z.s. 48159387 ne 27 5 4 600 Kč 4 600 Kč

Celkem 231 600 Kč 194 100 Kč 10 000 Kč 17 000 Kč 452 700 Kč

* vztahuje se pouze k dotačnímu titulu spolková činnost mládeže

Významní 
sportovci

Provoz hřišť 
pro veř.

Celkem 
dotaceč. Subjekt IČ

Počet mládeže* Spolková činn. 
mládeže

Provoz 
sportovišť



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 4

Tabulka č. 4 - individuální dotace z Programu podpory sportu v roce 2019

č. žadatel IČ obsah žádosti Celkové náklady žádost Návrh dotace
1 OK Lokomotiva Pardubice, spolek 26606747 Mistrovství ČR sprintových štafet v orientačním běhu 412 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2 Pardubická sportovní organizace, z.s. 60159910 Regionální olympiáda dětí a mládeže 267 900 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
3 Sportovní klub vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI z.s. 22909711 Činnost oddílu handicapovaných 680 010 Kč 150 000 Kč 70 000 Kč
4 Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s. 46494049 Nájemné sportovišť 280 905 Kč 195 000 Kč 195 000 Kč

Celkem 545 000 Kč 465 000 Kč



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 5

Tabulka č. 5 - individuální dotace z Programu podpory sportu v roce 2019

č. žadatel IČ obsah žádosti Celkové náklady žádost Návrh dotace
1 Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 48161063 ISF World Schools Championship Athletics 2019 118 090 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč
2 Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s. 46494049 Běh naděje 40 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč

Celkem 40 000 Kč 40 000 Kč



 
Příloha č. 1 usnesení č. 7 

 
Smlouva 

o poskytnutí dotace č. D1734/  /19 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města 

Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Fotbalový klub Pardubice a. s.,  
 sídlo: K Vinici 1901, 530 02 Pardubice, 
 IČ 27583473,  
 číslo bankovního účtu: 43-1501110237/0100, 
 zastoupený: Vladimírem Pitterem, předsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 2019 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic na schůzi dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/152/2018 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále 
jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje 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.  
 



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory sportu pro rok 2019 ve výši 

1 200 000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstětisíckorunčeských) na realizaci projektu „Provozní náklady „A“ 
mužstva“ (dále jen „projekt“). 

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

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

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2019. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 19. 12. 2018 a 

zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 109390/2018, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

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  31. 01. 2020 vyúčtování dotace v listinné podobě s připojeným 
podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků 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 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 pořádaného projektu,  
n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace příjemci 
poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat předložení 
všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 
01. 2020.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 



 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

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

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

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

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
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. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž porušení 

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

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

lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté dotace,  
c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. 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. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. 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.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová     Vladimír Pitter 

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/…   /2019 ze dne 25. 4. 2019. 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

Rozpočet uznatelných nákladů projektu

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
Materiální vybavení 400 000,00 100 000,00
Údržba a úprava fotbalového hřiště 450 000,00 50 000,00
Rozhodčí 500 000,00 150 000,00
Odměny trenérům 800 000,00 500 000,00
Ostatní služby 15 850 000,00 400 000,00

Celkové náklady projekt 18 000 000,00 1 200 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
Dotace z města Pardubic 1 200 000,00
Vlastní zdroje 16 800 000,00

Celkové příjmy z projektu 18 000 000,00

Příjmy 18 000 000,00
Výdaje 18 000 000,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval: Věra Strnadová
Dne: 19.12.2018

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Fotbalový klub Pardubice a.s.

Provozní náklady mužstva "A"

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

0,00



Příloha návrhu usnesení č. 1, zpráva 7 ZmP dne 25.04. 2019 

Investiční záměr projektu CPD + GAMPA 
/stavu projektu ke dni 17. 4. 2019/ 
4.1. Popis projektu 
Centrální polytechnické dílny (CPD) 

CPD budou centrem technického a přírodovědného vzdělávání především pro žáky pardubických 
základních škol, využívat je ale budou také studenti středních škol, DDM pro své volnočasové aktivity 
a široká veřejnost. Půjde o instituci regionálního významu, jejíž prestiž bude výrazně podpořena 
umístěním v moderním objektu v samém centru města, v areálu Winternitzových automatických 
mlýnů. Prostor podobného typu v Pardubickém kraji chybí, resp. neexistuje vzdělávací zařízení, které 
by nabízelo výuku technických předmětů v takovém rozsahu a formátu. 
 
CPD mají nabízet nadstandardní technické vybavení, které není možno z finančních důvodů vlastnit na 
jednotlivých školách a nabízet takové studijní a experimentální projekty, které budou vhodně a hlavně 
zajímavě doplňovat osnovy a převádět je do praktických cvičení. CPD mají mj. za úkol podpořit u dětí 
přirozený zájem o techniku a přírodu, odbourat negativní postoje k technickým předmětům, manuální 
práci, fyzice, matematice a chemii a lépe ukázat praktické využití multimediálních a IT technologií 
v každodenní praxi. 

Návrh prostorového řešení CPD počítá se 4 dílnami: a) textil, grafika, b) dílna, řemesla/stavebnice,  
c) kov/elektro; d) dřevo; 3 laboratořemi: a) biologie, b) chemie, c) fyziky a d) učebnou robotiky, grafiky 
a PC. Dále bude v prostoru umístěn tzv. Sál světa dětí, který bude využíván primárně žáky prvního 
stupně ZŠ. Ústředním prostorem bude univerzální promítací a prezentační sál, kde bude umístěno 
zařízení Science on Sphere. 

Fungování a využití takto vybaveného střediska počítá ideálně s celodenním provozem. Tedy v rozmezí 
7,30 – 21,00 hodin včetně víkendových akcí pro veřejnost a prázdninového provozu pro školní mládež 
a veřejnost. V dopoledních hodinách budou v jednotlivých učebnách probíhat praktická a vzdělávací 
cvičení pro žáky základních a také středních škol, eventuálně craftové a poznávací aktivity pro mateřské 
školy, matky s předškolními dětmi nebo pro seniory. Po čtrnácté hodině se počítá s organizací kroužků  
a odpoledních klubů s individuálními projekty z řad studentů a žáků pardubických škol v rámci 
vědeckých a technických soutěží (SŠ i ZŠ), pořádání technických a vědeckých seminářů a soutěží.  
V pozdějších odpoledních hodinách pak dílny mohou sloužit jako prostředí pro širokou veřejnost, která 
formou klubových komunit (rodiče s dětmi, drobní kutilové, mladí inovativní kreativci, studentské 
vědecké projekty, odborné semináře, workshopy, prezentace práce apod.) může využívat vybavení 
dílen, případně učeben pro svoji potřebu. 

Provozovatelem CPD by měla být nově zřízená příspěvková organizace města. 

CPD jsou klíčovou intervencí v rámci Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické 
aglomerace, která by měla po své realizaci sloužit území, které je širší než Pardubický kraj (např. 
přesah do královéhradecké části aglomerace). 



 
Galerie města Pardubic (GAMPA) 
V současné době GAMPA sídlí v pronajatých prostorech na Příhrádku, které jsou z několika důvodů 
nevyhovující. Prostor sýpky na Příhrádku má své výstavní limity (prostor je členěn klenbami a 
sloupovím, je zde nedostatek souvislých ploch), rozměrnější exponáty je obtížné či nemožné do 
prostoru dostat, chybí lektorské zázemí a možnost vybudovat plnohodnotný výtvarný ateliér, depot 
pro umělecká díla, vhodné skladovací prostory, kanceláře. Jelikož se jedná o památkově chráněný 
objekt, výstavní a umělecké projekty, které by vyžadovaly architektonickou či stavební úpravu, jsou 
prakticky nemožné. Dopravní dostupnost rovněž není ideální, např. pro převozy výstav. 
 
Možnost umístit galerii do rekonstruovaných industriálních prostor, které jsou koncipované jako 
velký „open space”, skýtá GAMPĚ možnost programového rozvoje. Pro výstavní provoz galerie 
zaměřené na prezentaci soudobého umění jsou zpravidla nejvhodnější strohé, jednoduché prostory, 
jež je možné dále proměňovat a členit např. mobilními panely či dočasnými architektonickými vstupy, 
úpravami a proměnami. Nic z toho stávající prostory sýpky neumožňují. Galerii aktuálně chybí 
především zázemí pro vzdělávací aktivity a také skladovací prostory (materiál i depot děl), které jsou a 
musí být nedílnou součástí jakékoli současné kulturně-umělecké organizace.  
 
V současnosti Pardubicím chybí prostor, který by byl využíván pro informování a diskuzi s veřejností o 
dění ve městě. Jednou ze součástí GAMPY má proto být tzv. Centrum pro architekturu a plánování 
města Pardubic (pracovně URBANCENTRUM), které bude mj. využíváno pro prezentaci projektů 
souvisejících s rozvojem města, architekturou, urbanismem, veřejným prostorem a územním 
plánováním. Toto místo by mělo sloužit pro potkávání města s veřejností.  
 
Urbancentrum (po vzoru například Centra architektury a městského plánování - CAMP v Praze a Urban 
centra v Brně) by mělo nabídnout prostor pro prezentace, diskuse, workshopy, participaci nebo 
přednášky. Právě zde by mělo město prezentovat plány a vize svého rozvoje, mělo by zde veřejnost 
seznamovat s přípravou svých projektů a zároveň získávat její názor, a to jak v rámci jednorázových 
setkáních, tak v rámci dlouhodobějších výstav. Mělo by zároveň nabídnout vhodný a inspirativní 
prostor pro jednání odborných komisí jako například Komise pro architekturu a urbanismus, Komise 
pro strategii nebo Kulturní komise. 
 
Pro potřeby Urbancentra je uvažováno s  prostorem cca 100 m2, který by bylo možné vyčlenit v rámci 
variability výstavního sálu GAMPY. V souladu s aktuálním programem galerie a CAPP by mohl být 
jeho prostor zcela oddělen (a to i akusticky), případně plně či částečně propojen s výstavním 
prostorem. Mělo by se tedy jednat o prostor pro přímý kontakt s maximálně 50-60 osobami.  
 
Témata k projednání (projekty města nebo strategické dokumenty) by měly přicházet především 
z Odboru hlavního architekta nebo z Odboru rozvoje a strategie, a to v koordinaci například s Kanceláří 
tajemníka. Právě z těchto odborů by měly vycházet podněty na uspořádání jednotlivých akcí ke 
kurátorovi GAMPY, který bude zodpovědný za program galerie a CAPP a také za přípravu a koordinaci 
jejich aktivit. CAPP tak bude z hlediska organizační struktury nedílnou součástí GAMPY.  
 
Synergie mezi CPD, GAMPA 
Tím, že CPD a GAMPA budou sídlit v jednom společném objektu, který díky dobrému 
architektonickému uspořádání umožní propojení jejich aktivit, bude umožněno také sdílení 
některých prostor a služeb (např. recepce, skladovací prostory, kanceláře, hygienické zázemí, šatny). 
Umělci působící v GAMPĚ např. mohou inovativními způsoby vstupovat do programů CPD (např. 
lektorovat a odborně vést vybrané workshopy, a to nejen kreativně a rukodělně zaměřené) a naopak 



CPD mohou nabídnout své prostory pro aktivity GAMPY (např. využití učebny robotiky pro umělce, kteří 
ve svých projektech pracující s programováním apod.). Dojde tak k úspoře provozních nákladů, které 
budou obě zařízení generovat.  
Synergii aktivit je nutné a žádoucí řešit nejen ve vztahu GAMPY a CPD, ale i vůči dalším aktérům v 
území. Součinnost a prostor pro spolupráci je možné nalézt jak ve vztahu ke kulturním organizacím, tak 
organizacím sportovně či komunitně orientovaným. Cílem GAMPY je být prostorem, který prezentuje 
současné umění v nadregionálním kontextu a zprostředkovává ho veřejnosti nikoli jako něco 
nedotknutelného, nýbrž jako nástroj dialogu a porozumění.  
 
Koordinace aktivit v areálu Winternitzových automatických mlýnů 
Pro fungování celého areálu je klíčové, aby byly koordinovány aktivity jednotlivých aktérů, především 
statutárního města Pardubice, Pardubického kraje a manželů Smetanových. CPD a GAMPA/CAPP 
budou v areálu těsně sousedit s Východočeskou galerií (VČG) situovanou do historické části mlýnice, a 
kulturním projektem připravovaným manželi Smetanovými. Těsné sousedství dvou a více galerijních 
a muzejních institucí má nesporně řadu pozitivních efektů a je z hlediska jejich budoucí tvůrčí 
synergie žádoucí. Příkladem může být např. vídeňské Museum Quartier či muzejně-galerijní čtvrti 
v New Yorku, kde díky množství institucí vzniklo místo, kam se sjíždění turisté, kde se pravidelně konají 
muzejní noci a společné vernisáže. Už v současnosti lze podobný synergický efekt pozorovat mezi 
aktivitami GAMPY a Východočeské galerie (VČG) v Pardubicích. Obě se sice zaměřují na moderní a 
současné umění, ale jejich funkce je odlišná: v případě VČG jedná se o sbírkotvornou (paměťovou) 
instituci, zjednodušeně řečeno se zaměřuje na období nedávné, moderní historie až po dnešek, 
zatímco GAMPA cílí na přesahy do budoucnosti. 
 
Pro zajištění efektivní a tvůrčí synergie mezi všemi aktivitami v území, které zahrnují galerijní a muzejní 
instituce, je nezbytné zajištění odpovídající koordinace. Roli koordinátora může vykonávat buď 
společný „produkčního mlýnského areálu“ nebo „mlýnská rada“ složená z aktérů zainteresovaných v 
území. To, jaký funkční model bude pro tento status zvolen, bude záležet na dohodě všech 
zúčastněných subjektů. Tento koordinátor by měl propojovat všechny stakeholdery a napomáhat v 
hledání možných cest spolupráce, eliminovat třecí plochy anebo nastavit funkční model využívání 
veřejného prostranství. 
 

4.2. Předpokládaný harmonogram projektu: 
• květen 2019 – bude podána žádost o společné povolení na stavení úřad 

• květen 2019 – podání žádosti do výzvy nositele 

• červenec 2019 – předpokládáme vydání pravomocného společného rozhodnutí 

• únor – červenec 2019 -  zpracování a odevzdání dokumentace pro provedení stavby 

• 2. pol. 2019 – výběr dodavatele stavby 

• Prosinec 2019 – předložení projektu do výzvy ZS ITI 

• 2020 – 2022 realizace stavby koordinovaná s realizacemi ostatních investorů v území a revitalizací 
veřejných prostranství. 

 

 

 



 

4.3 Propočet výše investičních nákladů projektu 
Investiční náklady projektu se skládají z investičních nákladů stavby a investičních nákladů na vybavení 
CPD a GAMPY pomůckami a technologiemi. 

4.3.1 Propočet výše investičních nákladů stavby 
Součástí důvodové zprávy k bodu č. 4 jednání Zastupitelstva města Pardubice ze dne 21. 6. 2018 – 
Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic byl mimo jiné i propočet investičních nákladů 
na realizaci stavby včetně základního vybavení (vybavení učeben a laboratoří pomůckami a IT 
technologiemi je řešeno samostatně viz. níže), vypočtený podle objemových ukazatelů stavby dle 
studie: 

objekt Propočet investičních nákladů  
CPD 11 500 m3 x 9 000,- Kč/m3 103 500 000,- Kč bez DPH 
GAMPA 5 000 m3 x 9 000,- Kč/m3 45 000 000,- Kč bez DPH 
Celkem  148 500 000,-  Kč bez DPH 

 
Tato cena byla následně zakotvena ve Smlouvě na vyhotovení projektové dokumentace 
(dokumentace pro provedení stavby) a výkon inženýrské činnosti mezi Statutárním městem 
Pardubice a Doc. Ing. akad. arch. Janem Šépkou, v odstavci 2.2: „Projektová dokumentace musí být 
zpracována tak, aby byla dodržena požadovaná výše investičních nákladů v celkové maximální výši 
148 500 000,-Kč bez DPH dohromady pro objekt Centrální polytechnické dílny a Galerie města 
Pardubic. Všechny změny, které by vedly k překročení tohoto rozpočtu, musí písemně odsouhlasit 
objednatel.“ 
 
V současnosti je dokončena dokumentace pro společné povolení, která byla finalizována v úzké 
spolupráci s projektovým týmem. K převzetí této dokumentace dojde dle Smlouvy o zřízení věcných 
břemen a smlouvy o převodu projektové dokumentace a postoupení licence k jejímu užívání 
současně s převzetím objektu skladu balené mouky a pozemků, tedy až po zápisu do katastru 
nemovitostí.  

Součástí dokumentace pro společné povolení je i předběžný propočet investičních nákladů, jehož 
rekapitulaci zde uvádíme: 

objekt                       cena za objekt v Kč bez DPH 
Galerie města Pardubic  48 992 200,00 
Centrální polytechnické dílny 99 134 000,00 
Bourání 2 500 000,00 
Nadřazený vodovod – řad 250 000,00 
Vodovodní přípojka 110 000,00 
Nadřazená kanalizace 510 000,00 
Splašková kanalizace – přípojka 120 000,00 
Dešťová nadřazená kanalizace 840 000,00 
Dešťová kanalizace - přípojka 220 000,00 
Celkem 152 676 200,00 

 

 

 



 

V průběhu prací na dokumentaci pro společné povolení vzešel ze strany projektového týmu požadavek 
na zvětšení prostorů GAMPY tak, aby zde bylo možno umístit dostatečně kapacitní a od galerijních 
prostorů oddělitelné URBANCENTRUM (místo pro prezentaci městských projektů a setkávání 
samosprávy s obyvateli). Na základě tohoto požadavku došlo k navýšení celkového objemu stavby  
o 227 m3 a tím i navýšení celkového objemu stavby, z kterého byly ve fázi studie propočteny 
investiční náklady stavby. Dle předběžného propočtu investičních nákladů stavby znamená zvětšení 
objemu stavby navýšení investičních nákladů stavby o 1,5 mil Kč (bez DPH). 

Dále vzešel ze strany ORS, oddělení strategie v oblasti energetiky požadavek na využití 
obnovitelných zdrojů energie, a to jak z důvodu minimalizace budoucích provozních nákladů stavby, 
tak z důvodů edukativních. Použití těchto technologií znamená podle předběžného propočtu 
investičních nákladů stavby navýšení investičních nákladů o 2,7 mil Kč (bez DPH) 

Součástí výše uvedeného propočtu investičních nákladů je i vyčíslení základního vybavení objektu – 
nábytek, osvětlení, zdravotechnika… 

4.3.2 Propočet vybavení CPD a GAMPY pomůckami a technologiemi 
Investiční náklady na vybavení pomůckami a technologiemi tvoří: pomůcky do jednotlivých odborných 
učeben a laboratoří a zázemí CPD a technologiemi, které zajistí nadstandartní možnosti výuky a 
prezentace v CPD i galerii. 

 
Současně s prací na dokumentaci pro společné povolení pracoval projektový tým na specifikaci 
výukových programů a z toho vyplývajícím vybavení jednotlivých odborných učeben, laboratoří  
a zázemí CPD i galerie. RmP dne 21. 5. 2018 usnesením č. R/8081/2018 schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na Zpracování výukových programů Univerzitě Hradec Králové – Přírodovědecká 
fakulta (po oslovení 3 univerzit). Dne 18. 6. 2018 byla podepsána smlouva o dílo č. D/00529/18 
s Univerzitou Hradec Králové na Zpracování výukových programů – 100 výukových programů, z toho 
80 dle předaných anotací, 20 volných. 

V současnosti jsou výukové programy ze strany Univerzity odevzdány a v projektovém týmu nad nimi 
probíhá další diskuse. Město v nejbližší době vybere dodavatele, který pro Centrální polytechnické 
dílny i Galerii města Pardubic zajistí projekt audiovizuálních, prezentačních systémů a souvisejících 
technologií, které by je vynesly na technologickou špičku podobných edukativních zařízení v Čechách 
i v Evropě. Tyto audiovizuální a prezentační systémy by měly zajistit atraktivitu výukových programů, 
vzájemné propojení jednotlivých programů i polytechnických dílen i galerie. Ochutnávka možných 
způsobů výuky a technologií, které by mohly být v CPD použity, byla zastupitelům předvedena na 
výjezdním zasedání v Kraskově 11. 4. 2019 

V současnosti je, na základě zpracovaných výukových programů a z nich vyplývajícího seznamu 
pomůcek vyčísleno vybavení pomůckami CPD  25 987 545,- mil Kč vč. DPH. Odborný konzultant 
projektu zpracoval cenovou rozvahu vybavení učeben HW komponenty, 11 výukovými programy, 
vybavení promítacího sálu, centrální informační a rezervační systém budovy  (CPD i GAMPA) vyčíslen 
na 31 596 000,- Kč vč DPH.  

Celkem propočet nákladů na vybavení CPD pomůckami a technologiemi 57 583 545,- Kč vč. DPH. 

Na přesné specifikaci seznamu pomůcek a na projektu IT technologií bude pracováno souběžně a 
v úzké koordinaci s projektem pro provedení stavby. Položkový rozpočet vybavení CPD a GAMPY 
pomůckami a technologiemi bude k dispozici v září 2019. 



 
 

4.4 Financování projektu 
Projekt Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubice bude usilovat o získání finančních 
prostředků formou dotace v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace. V rámci textu Strategie ITI 
jsou Centrální polytechnické dílny uvedeny jako tzv. klíčová intervence, jejíž realizace je pro naplnění 
Strategie ITI zásadní.  

CPD vzniknou jako rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu skladu balené mouky v areálu 
Automatických mlýnů. Součástí projektu bude také výstavba Galerie města Pardubic, která se bude 
nacházet v 1. a 2. nadzemním podlaží. 

Vztah projektu Centrální polytechnické dílny a projektu Galerie města Pardubic: 
1. Z pohledu dotace se bude jednat o dva samostatné projekty. 
2. Z pohledu projektové dokumentace se bude jednat o dva samostatné projekty 
3. Z pohledu fyzické realizace budou projekty realizovány současně jedním zhotovitelem. 
 

4.4.1 financování CPD 
V případě CPD bude usilováno o získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (aktivita 
neformální a volnočasové vzdělávání). Hlavním důvodem je fakt, že projekt by měl dle 
předpokládaného fungování sloužit primárně těmto aktivitám, tj. z hlediska hodinového využití by více 
než 50 % aktivit CPD bylo pokryto právě neformálním a volnočasovým vzděláváním. Na výše uvedené 
aktivity lze získat dotaci ve výši 85 % uznatelných výdajů a příspěvek ze státního rozpočtu ve výši  
5 %. Projekt by tedy byl statutárním městem Pardubice spolufinancovaný ve výši 10 % uznatelných 
výdajů plus neuznatelné výdaje.  

Dle konzultace s poskytovatelem dotace bude možné usilovat o dotaci z výzev ITI (včetně příspěvku ze 
státního rozpočtu) až 130 milionů korun. Harmonogram výzev pro rok 2019, včetně alokace této výzvy 
(tedy částky, o kterou bude projekt mít šanci usilovat), bude schvalován Řídicím výborem ITI 23. 1. 2019. 

Centrální polytechnické dílny jsou klíčovou intervencí Strategie ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace, které mají vazbu na projekty rekonstrukce a vybavení základních a středních škol v 
oblasti polytechnického vzdělávání realizované v rámci naplňování Strategie ITI a zároveň mají úzkou 
vazbu na projekty rekonstrukce a vybavení odborných učeben ZŠ města, které právě probíhají.   

4.4.2 financování GAMPA 
Projekt Galerie města Pardubic, včetně urbancentra bude usilovat o získání finančních prostředků 
formou dotace v rámci ITI (Integrované teritoriální investice) Hradecko-pardubické aglomerace.  

Vzhledem k tomu, že objekt, ve kterém by měla být Galerie města Pardubic umístěna, se částečně 
nachází na území národní kulturní památky, je možné čerpat finanční prostředky z Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP) SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví (aktivita Revitalizace vybraných souborů památek, dále jen Památky). Vzhledem 
k tomu, že pozemek dotčený památkovou ochranou nekopíruje půdorys plánovaného objektu v plném 
rozsahu, byla by výše dotace vypočítána jako poměrná část vůči tomuto pozemku. Nelze proto počítat 
s dotací ve výši 85 % uznatelných výdajů projetu z EU. Předpoklad dotace se pohybuje ve výši cca 40 
% plus 5% příspěvek ze státního rozpočtu z uznatelných investičních nákladů stavby. Dotační 
prostředky by se proto mohly pohybovat okolo 50 % uznatelných výdajů.  

Dle konzultace s poskytovatelem dotace bude možné usilovat o dotaci z výzev ITI (včetně příspěvku ze 
státního rozpočtu) ve výši cca 10 až 20 milionů korun. Harmonogram výzev pro rok 2019, včetně alokace 



této výzvy (tedy částky, o kterou bude projekt mít šanci usilovat), bude schvalován Řídicím výborem ITI 
23. 1. 2019 

4.4.3 shrnutí financování 
Město Pardubice bude usilovat o získání dotace na realizaci dvou projektů CPD a GAMPA z výzev ITI 
Hradecko-pardubické aglomerace, a to včetně podílu ze státního rozpočtu. Z výzev ITI by bylo možné 
usilovat o dotaci ve výši až 130 mil. Kč a to na základě jednání s poskytovatelem dotace. Město 
Pardubice bude usilovat o získání dalších dotací na pořízení vybavení a pomůcek (například výzvy 
z operačního programu OPVVV, který cílí právě na dotace na pořízení vybavení škol a školských 
zařízení). Cílem města Pardubice také bude pořízení části vybavení ve spolupráci se soukromými 
firmami – v této věci již byla zahájena spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou. 

 

4.5 Závěr  
Stavba CPD    125,2  mil. Kč včetně DPH 
Pomůcky a technologie     57,6  mil. Kč včetně DPH 
CPD celkem    182,8  mil. Kč včetně DPH  
GAMPA     54,5 mil. Kč včetně DPH 
Celkem CPD + GAMPA   237,3 mil. Kč včetně DPH 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 14. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 23.04.2019 od 9:00 hodin 

 v budově na třídě Míru 90, Pardubice 

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

 

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu 14. mimořádné schůze RmP nebyly navrženy žádné změny a program byl schválen takto: 
(pro 11) 

 
1. IV. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
2. Revitalizace letního stadionu - postup a výstavba 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 

3. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Svoboda Kazimír, odbor školství, kultury a sportu 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

4. Investiční záměr Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Koupalová Karolína, odbor hlavního architekta 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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5. Diskuse 
 
 
Dodatečně v den jednání členové rady obdrželi: 

- Upravenou přílohu č. 3 (nepodpořené dotace) zprávy č. 3 „Dotace a veřejnoprávní smlouvy 
z oblasti sportu“. 

 

II. 
Schválení usnesení ze 13. řádné schůze RmP dne 08.04.2019 a  

jmenování ověřovatelů ze 14. mimořádné schůze RmP dne 23.04.2019 

 
Usnesení a zápis z předešlé 13. řádné schůze RmP byly schváleny. 
Ověřovateli zápisu ze 14. mimořádné schůze RmP byli jmenováni                  Jakub Rychtecký
          Vladimír Martinec 

 

 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
IV. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření 

 
Zpravodaj:  Jan Mazuch, náměstek primátora 

- v předloženém materiálu opravil vliv na rozpočet → ano, zpráva má vliv na čerpání rozpočtu 
města na r. 2019. 

 
 
Rozprava: 

- L. Ministrová požádala o samostatné hlasování k návrhu usnesení č. 063 a o doplnění 
důvodové zprávy k tomuto návrhu o informaci, že se jedná o plnění koncesní smlouvy. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/989/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD 
Sokolovská 2721 - stavební úpravy mansard a stříšky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje položky "BD E. 
Košťála 1014 - sanace části fasády - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 117,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD 
Bělehradská 513 - sanace lodžií" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD 
Mladých 181 - 184 - sanace a zateplení střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 119,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD 
Varšavská 213 - 214 - výměna dvou výtahů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD 
J. Zajíce 959 - výměna elektroinstalace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/990/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. v rámci 
položky "MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hospodářském pavilonu" z kapitálových výdajů 
na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 520,0 tis. v rámci 
položky "MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hlavním pavilonu" z kapitálových výdajů na 
běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. v rámci 
položky "MŠ Sluneční - výměna hlavního rozvaděče" z kapitálových výdajů na běžné výdaje 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. v rámci 
položky "MŠ Sluneční - oprava a izolace teplovodního kanálu" z kapitálových výdajů na běžné 
výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/991/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,6 tis. v rámci 
položky "Program podpory sportu - Síň slávy pardubického sportu" z běžných transferů na běžné 
výdaje (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,9 tis. v rámci 
položky "Program podpory sportu - Pardubice na bruslích" z běžných transferů na běžné výdaje 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/992/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 475,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "BD J. Palacha 2767 - výměna výtahu" na kapitálové výdaje "BD 
Bělehradská 379 - částečná výměna 2 výtahů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "NP - E. Košťála 993 - Oprava střechy krytu CO" na kapitálové výdaje 
"BD Bělehradská 379 - částečná výměna 2 výtahů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 315,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje "BD 
Bělehradská 379 - částečná výměna 2 výtahů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/993/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 587,5 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ 
Prodloužená - projekt v rámci OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Prodloužená - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 558,6 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ 
Pastelka - projekt v rámci OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Pastelka - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/994/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 420,0 tis. položka 312. "Předpokládaná 
dotace - Studánecký les - III. etapa" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové 
výdaje položky "Dotace MZe - Studánecký les - III. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 180,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Studánecký les - III. etapa - vlastní zdroje" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 200,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Studánecký les - III. etapa - ostatní 
náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/995/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 34,0 tis. na běžné výdaje položky "Multikulturní centrum - provoz" (správce 6131 - 
Odbor sociálních věcí). 
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Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/996/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč  1 103,6 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor 
informačních technologií). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč  503,7 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor 
informačních technologií). 
 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/997/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. z běžných 
transferů položky "Dotace HZS Pardubického kraje na provoz" na kapitálové transfery položky 
"Dotace HZS Pardubického kraje na investice" (správce 414 - Kancelář primátora). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/998/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. v rámci 
položky "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 455,0 tis. v rámci 
položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
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Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/999/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na běžné výdaje položky 
"Revitalizace zahrad u škol na MO III - následná péče" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na kapitálové výdaje položky 
"Rekonstrukce ul. U Krematoria v úseku Holcova - Nemošická" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/1000/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,3 tis. z běžných 
výdajů položky "Program podpory sportu - vyhlášení nejúspěšnějších sportovců" na běžné 
transfery položky "DDM Alfa (Družby) - KD Hronovická" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/1001/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 450,0 tis. v rámci 
položky "Technická pomoc (průzkumné a projektové práce)" (správce 811 - Odbor hlavního 
architekta) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/1002/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky "CS Černá za Bory - Žižín" (správce 711 
- Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/1003/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Velká údržba školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "ZŠ A. Krause - vznik 
nové třídy MŠ" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Velká údržba školských zařízení" na běžné výdaje položky "ZŠ A. 
Krause - vznik nové třídy MŠ" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/1004/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 350,0 tis. z položky 
23. "Předpokládaná dotace - Podpora integrace cizinců" na položku 411. "Dotace MV - Podpora 
integrace cizinců". 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 40,2 tis. položka 411. "Dotace MV - Podpora 
integrace cizinců" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 84,7 tis. z rozpočtu na rok 2018 
do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 
6131 - Odbor sociálních věcí). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 9,4 tis. z rozpočtu na rok 2018 
do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" 
(správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/1005/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Ocenění nejlepších sociálních pracovníků" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) 
na běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 28,0 tis. v rámci 
položky "Ocenění nejlepších sociálních pracovníků" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) z 
běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/1006/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 1 400,0 tis. na běžné výdaje položky " Budova U Divadla 828 - výměna výtahu" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/1007/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 1 730,4 tis. na běžné transfery položky "Finanční vypořádání - vratky transferů 
minulých let - dotace 2018" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 48,0 tis. na běžné transfery položky "Finanční vypořádání - vratky transferů 
minulých let - dotace 2018" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/1008/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 168,0 tis. na běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). 
 



  10 

Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/1009/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 2 500,0 tis. na běžné výdaje položky "Budova PN1 - repase oken" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 1 800,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Zamykací systém budov MmP" (správce 
914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/1010/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 300,0 tis. na běžné výdaje položky "Výstavba, provoz a údržba JSVV" (správce 414 - 
Kancelář primátora). 
 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/1011/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 1 272,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory v sociální a zdravotní 
oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 164. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 
do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 115,6 tis. na běžné transfery položky "Program prevence 
kriminality" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. R/1012/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 83,0 tis. na běžné výdaje položky "Obecní pohřby" (správce 6131 - Odbor sociálních 
věcí). 

 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. R/1013/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 5 151,0 tis. na kapitálové výdaje položky "MAS Dukla - Dukla sportovní" (správce 
1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 120,0 tis. na běžné výdaje položky "MAS Dukla - Dukla sportovní" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. v rámci 
položky "MAS Dukla - Dukla sportovní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z kapitálových 
výdajů na běžné výdaje. 
 
 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. R/1014/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 1 380,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. R/1015/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 283,6 tis. na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" 
(správce 214 - Městská policie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 272,2 tis. na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)" 
(správce 214 - Městská policie). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 909,4 tis. na kapitálové výdaje položky "Digitalizace městského kamerového 
systému" (správce 214 - Městská policie). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 290,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Městský kamerový systém - rozšiřování" 
(správce 214 - Městská policie). 
 
 
 
Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. R/1016/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 535,6 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Oprava 
cyklostezky a chodníku ul. Husova" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 614,8 tis. z běžných 
výdajů položky "Opravy cyklostezek" na běžné výdaje položky "Oprava cyklostezky od mostu Kpt. 
Bartoše k I/37" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. R/1017/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 742,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Provoz MmP" na kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). 
 
 
 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. R/1018/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - 
Odborné učebny - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - 
Odborné učebny - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo 
nám. - Odborné učebny - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
 
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. R/1019/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. v rámci 
položky "ZŠ Prodloužená - Odborné učebny - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. v rámci 
položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. v rámci 
položky "ZŠ Štefánikova - Odborné učebny - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. v rámci 
položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. v rámci 
položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 
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Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. R/1020/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 800,0 tis. v rámci 
položky "Příprava a administrace projektů" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z běžných 
výdajů na kapitálové výdaje. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. v rámci 
položky "Analytické a metodické práce" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z běžných 
výdajů na kapitálové výdaje. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. v rámci 
položky "Publicita projektů - dotační tituly" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z běžných 
výdajů na kapitálové výdaje. 
 
 
 
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. R/1021/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky " ZŠ Br. 
Veverkových - Odborné učebny - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky " ZŠ Družstevní - 
Odborné učebny - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky " ZŠ Npor. Eliáše - 
Odborné učebny - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky " ZŠ Ohrazenice - 
Odborné učebny - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky " ZŠ Spořilov - 
Odborné učebny - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky " ZŠ Staňkova - 
Odborné učebny - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky " ZŠ Studánka - 
Odborné učebny - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky " ZŠ Závodu míru - 
Odborné učebny - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
 
Číslo návrhu: 034 
Přijaté usnesení č. R/1022/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 920,0 tis. na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 
MmP a zastupitelů" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 2 700,0 tis. na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 
914 - Kancelář tajemníka). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 300,0 tis. na běžné výdaje položky "Odměny a dary za práci v komisích a výborech" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
 
Číslo návrhu: 035 
Přijaté usnesení č. R/1023/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. položka 23. "Příjem daru pro MP" a 
zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" 
(správce 214 - Městská policie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,1 tis. položka 23. "MP - Přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 44,1 tis. položka 21. "MP - příjmy z poskytování 
služeb - dopravní výchova" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
 
 
 
Číslo návrhu: 036 
Přijaté usnesení č. R/1024/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Smart City - projekty" na kapitálové výdaje položky "Inteligentní a bezpečné 
parkování kol - cyklověž - Aquacentrum - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 46,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Smart City - projekty" na kapitálové výdaje položky "Inteligentní a bezpečné 
parkování kol - cyklověže - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
 
Číslo návrhu: 037 
Přijaté usnesení č. R/1025/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. v rámci 
položky "RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 038 
Přijaté usnesení č. R/1026/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 140,6 tis. na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 1.184,3 tis. na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" 
(správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 253,2 tis. na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
 
Číslo návrhu: 039 
Přijaté usnesení č. R/1027/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 839,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace 
- SSmP příspěvek na provoz" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "SSmP příspěvek na provoz - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 61 161,0 tis. z položky 
23. "Předpokládaná dotace - SSmP příspěvek na provoz" na položku 412. "Dotace z rozpočtu Pk - 
SSmP příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 38,8 tis. z rozpočtu na rok 2018 
do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - 
Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 040 
Přijaté usnesení č. R/1028/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP a.s. - dopravní obslužnost" (správce 1327 - 
Odbor dopravy). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 041 
Přijaté usnesení č. R/1029/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 300,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Oprava mostu M705 Rosice - Svítkov" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
 
Číslo návrhu: 042 
Přijaté usnesení č. R/1030/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Platba za energie dle smluv s jinými subjekty" (správce 1327 - Odbor 
dopravy). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 580,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Platba za energie dle smluv s jinými subjekty" (správce 1327 - Odbor 
dopravy). 
 
 
 
Číslo návrhu: 043 
Přijaté usnesení č. R/1031/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Dopravní studie - lokalita Svítkov ul. Žižkova - U Bylanky" (správce 
1327 - Odbor dopravy) na běžné výdaje položky "Dopravní studie - lokalita Svítkov ul. Žižkova - U 
Bylanky" (správce 811 - Odbor hlavního architekta). 
 
 
 
Číslo návrhu: 044 
Přijaté usnesení č. R/1032/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Anenský podjezd - dopravní řešení - PD" (správce 711 - Odbor majetku 
a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 045 
Přijaté usnesení č. R/1033/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 335,3 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Analýza parkování ve vybraných částech města" (správce 1327 - Odbor 
dopravy). 
 
 
 
Číslo návrhu: 046 
Přijaté usnesení č. R/1034/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 
do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Revitalizace Matičního jezera - ostatní náklady" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 047 
Přijaté usnesení č. R/1035/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 88,4 tis. položka 222. "FV minulých let - 
vyúčtování voleb do zastupitelstva obce" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 225,4 tis. položka 222. "FV minulých let - 
vyúčtování voleb prezidenta" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
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Číslo návrhu: 048 
Přijaté usnesení č. R/1036/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "Městský 
kamerový systém" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
 
Číslo návrhu: 049 
Přijaté usnesení č. R/1037/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 269,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 
do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "ITI - Řízení strategie integrované územní 
investice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
 
Číslo návrhu: 050 
Přijaté usnesení č. R/1038/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "DDM Delta - oprava střechy nad hlavní budovou" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 051 
Přijaté usnesení č. R/1039/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "MŠ Klubíčko (Grusova) - rekonstrukce sociálních zařízení ve speciální 
třídě" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 052 
Přijaté usnesení č. R/1040/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 610,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Ratolest - rekonstrukce střechy" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 053 
Přijaté usnesení č. R/1041/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 
do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Zelená brána - provoz" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 054 
Přijaté usnesení č. R/1042/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "MŠ 
Kamínek (Ke Kamenci) - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. 
Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 
do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "MŠ Kamínek (Ke Kamenci) - zřízení 
venkovního sociálního zařízení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 055 
Přijaté usnesení č. R/1043/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 
do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "MŠ K Polabinám - rekonstrukce 
elektrorozvodů - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 750,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 
do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "MŠ K Polabinám - protiradonová opatření" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 056 
Přijaté usnesení č. R/1044/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 
do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Domov pro seniory - U Kostelíčka - úprava 
vzduchotechniky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 057 
Přijaté usnesení č. R/1045/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 
do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "Cyklistická stezka Svítkov" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 058 
Přijaté usnesení č. R/1046/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 475,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 
do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Aquacentrum (opravy nad 50,0 tis." (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 059 
Přijaté usnesení č. R/1047/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 
do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 060 
Přijaté usnesení č. R/1048/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 
do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "ZŠ Družstevní - oprava schodiště do suterénu" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 061 
Přijaté usnesení č. R/1049/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení předpokládaného zálohového přídělu do Sociálního fondu MP ve výši 2.819.000,- 
Kč o 17.112,63 Kč dle skutečnosti a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"Sociální fond MP" (správce 214 - Městská policie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 220 609,43 Kč z rozpočtu na rok 
2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Sociální fond MP" (správce 214 - 
Městská policie). 
 
 
 
Číslo návrhu: 062 
Přijaté usnesení č. R/1050/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 2 381 508,99 Kč z rozpočtu na rok 
2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Sociální fond MmP" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na snížení předpokládaného zůstatku sociálního fondu MmP ve výši 100 000,- Kč o 55 760,62 
Kč dle skutečnosti a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Sociální fond 
MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
 
Číslo návrhu: 063 
Přijaté usnesení č. R/1051/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna - mobilheim" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 064 
Přijaté usnesení č. R/1052/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "ZŠ Waldorfská - stavební úpravy pro zpřístupnění dvou tříd" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 065 
Přijaté usnesení č. R/1053/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 46 078,1 tis. položka 11. "Daň z příjmů 
právnických osob za obce" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Daň z příjmů právnických osob za obce" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 

2 
Revitalizace letního stadionu - postup a výstavba 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  
- informovala, že do zprávy oproti verzi předložené na RmP dne 08.04.2019 byla přidána 

historie stadionu a provozní model, který byl podrobněji prezentován na výjezdním semináři 
na Kraskově.  
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Rozprava: 
- J. Mazuch upozornil, že pokud budou realizovány všechny plánované investiční akce, budeme 

pro rok 2021 v deficitu - 200 mil. Kč, z tohoto důvodu je třeba si určit, které projekty chceme 
realizovat a doporučil stažení bodu. 
→ H. Dvořáčková reagovala s tím, že teprve výběrové řízení ověří, kolik přesně bude 
revitalizace Letního stadionu stát. 

- P. Kvaš vznesl připomínku k provoznímu modelu v tom smyslu, že reálný provozní model 
může být vyšší než předpokládaný. Navrhl jednoznačně definovat veškeré provozní a dotační 
tituly do všech sportů, protože město nebude schopno dlouhodobě ufinancovat všechny 
sporty, provozovaná sportoviště a zároveň podporovat sport dětí a mládeže.  

- V. Martinec vyjádřil pochybnosti nad správností investice, která bude určena pro úzký okruh 
lidí a omezený počet akcí, k tomu se přidávají náklady na financování provozního modelu. 
→ H. Dvořáčková k provoznímu modelu upřesnila, že s vyšší finanční náročností (10 mil. Kč) je 
počítáno pouze v prvním roce. Následný realistický model je 2 mil. Kč s 50% rozptylem, tedy 3 
mil. Kč. Dále doplnila, že model byl zpracován společností NEWTON Business Development 
a.s., což je uznávaná firma v ČR v tomto oboru, která má s naším regionem dlouholeté 
zkušenosti. 

- V. Ulrych deklaroval postoj KPP k tomuto projektu - KPP respektuje rozhodnutí ZmP, které 
schválilo investiční záměr, podpořil však vznesené argumenty P. Kvaše. Za významnou 
považuje informaci J. Mazucha o budoucím deficitu.   
→ H. Dvořáčková v této souvislosti upozornila, že náklady na samotnou revitalizaci dvou 
památkově chráněných objektů budou činit 175 mil. Kč.  

- M. Charvát vznesl připomínku, že v případě, že projekt nepodpoříme, musíme si říci, co bude 
s chátrajícím městským majetkem dál. 

- J. Mazuch podpořil názor, že město se musí postarat o svůj majetek, ale ne za tuto cenu, 
která nemusí být cenou konečnou. Je třeba si stanovit investiční priority. 

- V. Štěpánek podpořil návrh stanovit si investiční priority, on vidí jednoznačnou prioritu 
v investování do oprav bytového fondu. Dále připomněl studii zpracovanou před 6 lety, ve 
které byly zpracovány i další varianty využití území a vznesl dotaz, zda vybudování letního 
stadionu na jiném místě by nebylo levnější. 
→ H. Dvořáčková upřesnila, že se jedná o studii KPMG z r. 2013, která analyzovala území i pro 
jiné účely. Vyplynulo z ní, že nejvhodnější je ponechat v lokalitě fotbalový stadion.  Dále 
zdůvodnila, proč výstavba stadionu na jiném místě nemůže vyjít levněji. 

- P. Kvaš vznesl podnět, aby byla prověřena možnost zrušení památkové ochrany. 
→ M. Charvát vysvětlil, že tento pokus byl již na Ministerstvu kultury ČR učiněn, ale MK ČR ho 
zamítlo.  

- V. Ulrych navrhl objekt zasanovat a počkat, až bude známo, zda na projekt získáme dotační 
prostředky.  

- V. Štěpánek vznesl dotaz, zda je možné realizovat projekt po etapách s tím, že by sanace byla 
etapou č. 1. 
→ M. Charvát reagoval s tím, že možné to je, ale náklady na výstavbu se tím prodraží. 
Dále je třeba si říci, jaký bude postup v případě, že dotační prostředky nezískáme.  

- J. Mazuch z důvodu menší rizikovosti podpořil návrh etapizace projektu. 
- J. Rychtecký  na závěr shrnul, jaké jsou možnosti čerpání dotačních prostředků. 

Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR, nikoliv FA ČR. Popsal způsob hodnocení žádostí a 
harmonogram čerpání dotací. Z popsaného harmonogramu vyplynulo, že pokud nezačneme 
soutěžit dodavatele nejpozději v červnu t. r., ztratíme šanci na získání dotace. 
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Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 5, proti 3, zdrž. 3) 
 

Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh zahájení procesu výběrového řízení na zhotovitele akce "Revitalizace letního stadionu" dle 
zpracované projektové dokumentace od společnosti JIKA - CZ s.r.o., IČO: 25917234. 
 

3 
Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- upozornil na doplnění přílohy návrhu usnesení č. 3 (dotace nedoporučené ke schválení), kde 
u řádku č. 7 a 22 byl zpřesněn důvod č. 3 neposkytnutí dotace. Dále bylo aktualizováno 
zdůvodnění u řádku č. 23. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1054/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh poskytnout dotace z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce č. 1, která je 
přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory sportu ve znění 
dle příloh č. 2 - 62 tohoto usnesení. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1055/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce č. 2, která je přílohou 
tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty, kterým byla schválena dotace z 
Programu podpory sportu dle přílohy návrhu usnesení č. 2.  
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Z.: Ivana Liedermanová  
T.: 30. 9. 2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/1056/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh poskytnout individuální dotace z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce 
č. 4, která je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací z Programu podpory 
sportu ve znění dle příloh č. 2 - 5 tohoto usnesení. 
 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/1057/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuálních dotací z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce č. 5, 
která je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuálních  dotací se subjekty, kterým byla 
schválena dotace z Programu podpory sportu dle přílohy návrhu usnesení č. 5.  
Z.: Ivana Liedermanová  
T.: 30. 9. 2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/1058/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na poskytnutí dotace z Programu podpory sportu subjektu Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO 
27583473, ve výši 1 200 000,- Kč na provozní náklady mužstva "A" v roce 2019. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu se 
subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO 27583473, ve výši 1 200 000,- Kč na provozní náklady 
mužstva "A" ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
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Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce č. 3, která je přílohou 
tohoto usnesení. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 006 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu subjektu AIKIDO Pardubice z.s., IČO 
03630722, ve výši 340 tis. Kč na účast na cvičení v Japonsku v roce 2019. 
 

4 
Investiční záměr Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- podrobně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že finanční prostředky na stavbu byly 

v rozpočtu města vyčleněny v rámci II. změny rozpočtu v únoru r. 2019. Uvedl, že pro 
zajištění komplexnosti materiálu je předkládán návrh usnesení č. 2, kterým je deklarován 
záměr vyčlenit finanční prostředky v rozpočtu města na r. 2021 na vybavení CPD.  

 
 
Rozprava: 

- J. Mazuch vyjádřil podporu tomuto projektu. Upozornil však, že finanční navýšení nebylo 
projednáno při plánování investičních akcí, ani ve finančním výboru. 
→ Reagoval J. Rychtecký  s tím, že reálné předpokládané náklady v té době nebyly k dispozici,    
byly však prezentovány na výjezdním semináři na Kraskově.  

- P. Kvaš vyjádřil názor, že pokud CPD mají mít kvalitní vybavení a schválíme potřebnou částku, 
je třeba si říci, kterou jinou investiční akci škrtneme. 

- V. Štěpánek vznesl dotaz, zda v budoucnu nenastane problém najít provozovatele, kterým by 
měla být příspěvková organizace. Dále upozornil na riziko, že dotační prostředky nezískáme 
v předpokládané výši.  
→ J. Rychtecký  upřesnil, že projektový tým se intenzivně zabývá provozním modelem včetně 
právních souvislostí. V projektovém týmu jsou členové, kteří by byli potenciálně schopni 
příspěvkovou organizaci řídit.  Co se týče dotačních prostředků upřesnil, že jistotu budeme 
mít, až skončí dotační řízení. Naší ambicí je čerpat 130 mil. Kč, výhodou je, že je to v rámci 
naší ITI aglomerace a že došlo k navýšení příslušné alokace.  

- T. Pelikán upozornil, že Hradecko-pardubická aglomerace s tímto projektem počítá a pokud 
nebude realizován, nebudeme schopni naplnit indikátory. 

- P. Kvaš navrhl nové usnesení, na základě kterého by se rada města v případě výpadku 
financování projektu CPD a GAMPA zavázala nalézt zdroje náhradního financování. 
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- M. Charvát navrhl, aby J. Mazuch připravil seznam investičních akcí pro roky 2020, 2021 a 
2022, ve kterém bude provedena prioritizace investic. Uvedený seznam investičních akcí 
bude předložen na některé z následujících schůzí RmP. 
→ Členové RmP se na tomto postupu shodli a na základě toho nebyl návrh P. Kvaše stažen a 
nehlasován. 
 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1059/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh investičního záměru Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic v areálu 
Automatických mlýnů v projektové připravenosti ke dni 17. 4. 2019, který je samostatnou přílohou 
tohoto usnesení (viz též část 4. důvodové zprávy).   
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1060/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh uložit v rámci přípravy rozpočtu na rok 2021 vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 57 
600,0 tis.  
v rozpočtu města Pardubic na rok 2021 na položku "Centrální polytechnické dílny + GAMPA – 
pomůcky a audiovizuální technologie.  
Z: vedoucí EO, vedoucí ORS 
T: 30. 9. 2020 

5 
Diskuse 

Radim Jelínek 
- podal nový návrh usnesení – schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu ze zasedání  

ZmP konaného dne 25.04.2019 (viz přijatý návrh č. R/1061/2019). 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1061/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu ze ZmP dne 25.04.2019 takto: 
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Návrhová komise: 
Matěj Slanař (ODS) 
Jan Hrabal (ANO 2011) 
Ondřej Karas (Piráti) 
 
Ověřovatelé: 
Aleš Klose( Pardubáci společně) 
Jiří Skalický (TOP 09) 
 
 
Vít Ulrych 

- nabídl možnost propagace parkoviště v areálu Masarykových kasáren v rámci reklamního 
bloku při basketbalových zápasech. Dále navrhl, aby oddělení informačních technologií 
zajistilo označení parkoviště na „google mapách“ a „mapách cz“. 

 
Vítězslav Štěpánek 

- vznesl dotaz, jaký bude další postup v případě areálu Masarykových kasáren. 
→ M. Charvát upřesnil, že v květnu budou zařazeny do změnových požadavků finance na 
přípravu soutěže na prodej areálu.  

- dále se dotázal, zda budeme v rámci zadávacích podmínek zasahovat do budoucího využití 
areálu. 
→ P. Kvaš upřesnil, že komise pro architekturu na základě stávajících studií směřuje k zadání 
v určitém stylu. 
 

Tomáš Pelikán  
- v souvislosti s parkovištěm v areálu Masarykových kasáren informoval, že je připravováno 

zviditelnění vjezdu a označení na příjezdových komunikacích. 
 
Petr Kvaš  

- informoval, že spuštění nového systému placeného stání dle schváleného nařízení  je 
naplánováno na 13.05.2019. 

 
 

 
Schůze byla ukončena v 11:30 hodin

 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
Martin  C h a r v á t 
primátor města Pardubic 
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Ověřovatelé: 
 
 
 
 
…………………………………….                               ……………………………………….. 
   Jakub  R y c h t e c k ý                                                                                           Vladimír  M a r t i n e c 
    
 

 
 
V Pardubicích dne 26.04.2019                                                   (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem: 31 stran zápisu 
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na 
webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1. 
 
 


