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Příloha návrhu usnesení č. 1  
 
 

Zakládací listina  
obecně prospěšné společnosti  

PAP PARDUBICE o.p.s.   
 
Jediný zakladatel – Statutární Město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 
Pardubice, IČ 00274046 (dále jen „zakladatel“), rozhodl podle § 4 odst. 2 zákona č. 248/1995 
Sb. v platném znění o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů založit obecně prospěšnou společnost podle této zakládací listiny takto: 
 

 
Čl. I. 

Název a sídlo společnosti 
 

1. Název společnosti zní: PAP PARDUBICE o.p.s. (dále jen „společnost“). 
 
2. Sídlo společnosti:  Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice 
 
 

Čl. II. 
Doba trvání společnosti 

 
Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 
 

 
Čl. III. 

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 
 

1. Hlavním účelem společnosti je poskytování následujících služeb a prací na území města 
Pardubice, a to bez účelu dosažení zisku: 
 
obecně prospěšné služby v oblasti rekreace a sportu, zejména provozování, správa a údržba 
plaveckého areálu zahrnující provozování plaveckého bazénu, aquaparku, provozu wellness, 
fitcentra a tělocvičen a to jak pro individuální tak i organizované sportovní či rekreační 
aktivity a dále poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti výuky plavání. 
Tato činnost dále zahrnuje krátkodobý pronájem či podnájem částí vyjmenovaných 
v předchozí větě či celého sportovního areálu ke sportovním či rekreačním činnostem.  
 
Součástí této činnosti je také provozování přilehlého parkoviště v přímé prokazatelné 
souvislosti s parkováním vozidel osobami provádějícími činnosti specifikované 
v předchozích větách tohoto odstavce. 

 
2. O případném rozšíření poskytovaných obecně prospěšných služeb v oblasti rekreace 

a sportu je oprávněna rozhodnout správní rada společnosti, pokud se bude jednat o aktivity 
realizované v rámci území Města Pardubice. 

 
3. Ostatní změny rozsahu prováděných obecně prospěšných služeb podléhají předchozímu 

souhlasu zakladatele. 
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Čl. IV. 
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb 

 
1. Obecně prospěšné služby budou poskytovány jednotlivým subjektům bez omezení a to do 

úrovně disponibilních kapacit (včetně kapacit finančních). Ceny za poskytované obecně 
prospěšné služby budou stanovovány na základě ceníků schválených správní radou. Návrhy 
ceníků ke schválení správní radě zpracovává ředitel a to nejméně s frekvencí jedenkrát za 
kalendářní rok. 
Seznam poskytovaných obecně prospěšných služeb a jejich ceny musí být k dispozici 
zájemcům na obecně přístupném místě a to přímo v místě jejich poskytování. Dále budou 
tyto seznamy a ceníky zveřejněny na internetových stránkách společnosti. 

 
2. Společnost bude poskytovat obecně prospěšné služby zejména prostřednictvím svých 

vlastních zaměstnanců.  
 
 

Čl. V. 
Doplňkové činnosti 

 
1. Kromě obecně prospěšných služeb společnost vykonává další doplňkové služby: 

• hostinská činnost, 
• pedikúra a manikúra, 
• masérské, rekondiční a regenerační služby 
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s výjimkou případů uvedených v článku 

III zakládací listiny,  
• provozování parkoviště s výjimkou případů uvedených v článku III zakládací listiny. 

 
2. Doplňková činnost může být provozována za podmínky, že nepovede k narušení hlavního 

předmětu činnosti společnosti. Doplňková činnost musí směřovat k dosažení vyšší efektivity 
a to buď dosažením ziskovosti, nebo zajištění efektivnějšího využití majetku 
a pracovní kapacity zaměstnanců. 
 

3. Rozhodování o zúžení či rozšíření provozovaných doplňkových činností je vyhrazeno 
správní radě. 
 

 
Čl. VI. 

Orgány společnosti 
Orgány společnosti jsou: 

a) správní rada 
b) ředitel 
c) dozorčí rada 

 
Čl. VII. 

Správní rada 
 

1. Správní rada má při založení společnosti šest členů. O změně počtu členů správní rady může 
rozhodnout zakladatel společnosti, počet musí být vždy dělitelný třemi. 

 
2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k 

právním úkonům. V pracovněprávním vztahu k dané obecně prospěšné společnosti může být 
nejvýše jedna třetina členů správní rady. 
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3. Funkční období správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné. 
 

4. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a 
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by 
mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí 
řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře 
jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobili společnosti porušením 
povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. 
Ujednání mezi členem správní rady a společností vylučující nebo omezující odpovědnost 
člena správní rady za škodu je neplatné. 
 

5. V souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění, správní radu 
jmenuje a odvolává zakladatel.  
 

6. Členství ve správní radě zaniká: 
a) uplynutím funkčního období, 
b) úmrtím, 
c) odstoupením, 
d) odvoláním. 

  
7. Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství 

ve správní radě podle článku VII., odstavce 2 této zakládací listiny, nebo porušil-li závažným 
způsobem nebo opakovaně zákon, zakládací listinu nebo statut společnosti, nebo na základě 
svého rozhodnutí a to i bez udání důvodů. 
Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání 
dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li 
zakladatel člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva 
zakladatele na jinou osobu, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady nebo 
na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem.  
Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 (šedesáti) dnů jmenováni, 
popřípadě způsobem stanoveným v této zakládací listině ustanoveni, noví členové. Po 
marném uplynutí této lhůty jmenuje zakladatel nové členy správní rady na návrh člena 
správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez 
návrhu soud.  

 
8. Není-li zakladatel schopen rozhodování (např. z důvodu zásahu vyšší moci), rozhoduje správní 

rada o kooptaci nových členů správní rady. Rozhodnutí o doplnění požadovaného počtu členů 
správní rady a o obměně v souladu se zákonem a touto zakládací listinou je správní rada 
povinna provést na nejbližším zasedání správní rady po uvolnění místa člena správní rady, 
nebo po datu nutné obměny člena správní rady. Správní radu je v těchto případech povinen 
svolat její předseda, a není-li ho, věkově nejstarší člen správní rady, nejpozději do jednoho 
měsíce, co se o skutečnostech uvedených v předchozí větě dozví.  
 

9. Členové první i dalších správních rad jsou jmenováni vždy na tři roky.  
 
Prvními členy první správní rady jsou : 
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Jindřich Tauber, r.č.: 75.05.16/3314  
trvale bytem:   Pardubice, Rosice, Oskara Brázdy 724 
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Jméno a příjmení:    René Živný, r.č.: 74.03.10/3301  
trvale bytem:   Pardubice, Karla IV. 2591  
 
Jméno a příjmení:    Ing. Zdeňka Kulhánková, r.č.: 65.62.25/0530  
trvale bytem:   Pardubice, Nová 546   

 
Jméno a příjmení:    Tomáš Urbánek, r.č.: 67.06.25/0848  
trvale bytem:   Pardubice, K Rozvodně 97   
 
Jméno a příjmení:    Ing. Alfréd Mede, r.č.: 58.09.09/6975  
trvale bytem:   Pardubice, Wintrova II. 974   
 
Jméno a příjmení:    Stanislav Filip, r.č.: 49.11.15/174 
trvale bytem:   Pardubice, Nemošice, Sportovní 140  

 
10. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní 

rady a pořizuje o něm zápis. Pokud předseda správní rady není ustanoven nebo nemůže 
organizovat jednání správní rady, svolává a řídí jednání a pořizuje o něm zápis věkově 
nejstarší člen správní rady.    
Správní rada je povinna uvědomit o termínu a programu svého jednání dozorčí radu 
a ředitele. Pozvánka na jednání správní rady musí být doručena členům správní rady, členům 
dozorčí rady a řediteli nejméně 10 (deset) dní přede dnem jednání správní rady, které je 
pozvánkou svoláváno. 

 
11. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k 

rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů, nestanoví-li zákon nebo tato 
zakládací listina jinak. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. 
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. 
 

12. Jednání správní rady probíhá minimálně jednou za kalendářní čtvrtletí. V případě potřeby je 
způsobem uvedeným v odstavci 10 svoláno mimořádné jednání správní rady. 
 

13. Správní rada rozhoduje o zrušení společnosti, a to souhlasem všech členů správní rady.  
 

14. Správní rada dále:  
• vydá do šesti měsíců od vzniku společnosti statut upravující podrobnosti její činnosti, 

dále jej v případě potřeby mění,  
• dbá průběžně na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena a 

na řádné hospodaření s jejím majetkem, 
• schvaluje rozpočet společnosti, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu 

společnosti, 
• schvaluje předmět doplňkových činností uvedených v článku V, odstavci 1 této zakládací 

listiny, 
• rozhoduje o zrušení společnosti, 
• jmenuje a odvolává ředitele společnosti, 
• rozhoduje o kooptaci nových členů správní rady, 
• rozhoduje o termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší než šest měsíců po 

skončení účetního období, 
• rozhoduje v dalších otázkách, které vyplývají ze zakládací listiny a statutu společnosti. 
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15. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým 
společnost:  
• nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc, 
• nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité 

věci s hodnotou vyšší než je limit pro veřejné zakázky malého rozsahu (bez daně z přidané 
hodnoty) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

• nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva, 
• zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této 

právnické osoby.  
 
Vydání předchozího souhlasu ke shora uvedeným právním úkonům je povinna správní rada 
oznámit do 7 (sedmi) dnů ode dne jeho vydání řediteli, dozorčí radě a zakladateli.  
Shora uvedené právní úkony jsou bez předchozího souhlasu správní rady neplatné. Tyto 
úkony se považují za platné, pokud se zakladatel, správní rada nebo ten, kdo je takovým 
úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá. 
Správní rada nevydá předchozí souhlas k právnímu úkonu, jestliže by jím bylo ohroženo 
plnění úkolů obecně prospěšné společnosti.  
 

16. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, 
a na řádné hospodaření s jejím majetkem. 

 
 

Čl. VIII. 
Ředitel 

 
1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. 

 
2. Ředitel zejména : 

• vykonává funkci vedoucího organizace, je nadřízený všem zaměstnancům společnosti, 
• odpovídá za poskytování služeb společností a za provádění doplňkových činností,  
• obsahově připravuje podklady pro jednání správní rady, 
• vykonává usnesení správní rady, 
• obstarává běžné záležitosti obecně prospěšné společnosti a jejího řízení a financování, 
• zajišťuje další úkoly, které mu svěřuje smlouva o výkonu funkce ředitele. 
 

3. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním 
úkonům.  
 

4. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. 
 

5. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. 
 

6. Funkce ředitele se zřizuje při založení společnosti.  
 

7. Ředitelem společnosti ke dni založení společnosti je: 
Jméno a příjmení:  ……………………….., r.č.: …………… 

      trvale bytem: …………………………… / bude doplněno v den jednání ZmP 1.11.2011 /  
 

8. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost 
o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti 
škodu. V případě pochybností, zda ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, musí ředitel 
prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. 
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9. Ředitel odpovídá za škodu, kterou svým jednáním společnosti způsobil porušením povinností 
při výkonu funkce. Ujednání mezi ředitelem a společností vylučující nebo omezující 
odpovědnost ředitele za škodu je neplatné. 
 

10. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit 
jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním. 
 

11. Úkony týkající se vztahu ředitele ke společnosti činí správní rada. 
 

 
Čl. IX. 

Dozorčí rada 
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.  

 
2. Dozorčí rada má 6 (šest) členů. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který 

svolává a řídí jednání dozorčí rady, o němž pořizuje zápis. 
 

3. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné. 
 

4. Dozorčí radu jmenuje zakladatel. Není-li zakladatel schopen rozhodování (např. z důvodu 
zásahu vyšší moci), rozhodují o kooptaci nových členů dozorčí rady členové dozorčí rady a to 
volbou. Návrhy na členy dozorčí rady předkládají v tomto případě členové správní rady 
a členové dozorčí rady ve lhůtě stanovené dozorčí radou, a to k rukám předsedy dozorčí rady, 
není-li ho, k rukám věkově nestaršího člena dozorčí rady. 
 

5. Pro zánik a odvolání členů dozorčí rady se použije přiměřeně ustanovení článku VII., 
odstavce 6 a 7 této zakládací listiny. 
 

6. Prvními členy dozorčí rady jsou: 
Ladislav Bouška, r.č.: 49.04.14/024,  trvale bytem: Pardubice, Divišova 452  
Richard Urban, r.č.: 69.03.06/3134, trvale bytem: Pardubice, Brožíkova 427  
Michal Pražan, r.č.: 89.02.14/3591, trvale bytem: Pardubice, Dašická 375  
Libor Hlaváč, r.č.: 77.03.31/3321, trvale bytem: Pardubice, Na Drážce 1539 
Petr Ministr, r.č.: 61.07.28/0421, trvale bytem: Pardubice, Husova 298 
Pavel Studnička, r.č.: 53.09.16/216, trvale bytem: Pardubice, Na Záboří 11 
 

7. Dozorčí rada je povinna zejména: 
a) přezkoumávat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti, 
b) nejméně jedenkrát ročně podávat správní radě a řediteli zprávu o výsledcích své kontrolní 
činnosti, 

c) dohlížet na to, aby společnost vyvíjela činnost v souladu s platnými právními předpisy, 
zakládací listinou a jejím statutem,  

d) účastnit se alespoň jedním členem, kterého předem hlasováním určí, jednání správní 
rady, na němž je schvalován rozpočet společnosti a jeho změny, roční účetní závěrka 
a výroční zpráva, nebo na němž má být jednáno o změně předmětu a rozsahu 
doplňkových činností nad rámec zakládací listiny. 

 
8. Dozorčí rada je oprávněna: 

a) podávat správní radě návrh na odvolání ředitele,  
b) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,  
c) svolávat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, 
d) určit svého člena pro zastupování společnosti před soudy a jinými orgány proti 

kterémukoliv členu správní rady. 
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9. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve správní radě společnosti.  

 
10. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady. Musí jim být uděleno 

slovo, pokud o ně požádají.  
 

11. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na zjištěná porušení zákonů, 
ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další 
nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní 
radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje 
o zjištěných nedostatcích zakladatele. 

 
Čl. X. 

Odměňování ředitele, členů správní rady 
a  členů dozorčí rady  

 
1. O odměňování ředitele rozhoduje správní rada. 

 
2. O odměňování členů správní a dozorčí rady rozhoduje zakladatel.   

 
3. Členové správní rady a dozorčí rady mají právo na úhradu prokazatelně vzniklých nákladů, 

které jim v souvislosti s výkonem příslušné funkce vzniknou. Pro potřeby cestovních náhrad 
se přiměřeně aplikují ustanovení o cestovních náhradách zaměstnanců dle zákoníku práce.  

 
 

Čl. XI. 
Hodnota a označení majetkových vkladů zakladatelů 

 
1. Zakladatel se zavazuje poskytnout ve prospěch společnosti následující počáteční majetkový 

vklad: peněžitý vklad ve výši Kč 20.000,– (slovy dvacettisíc korun českých).  
 

2. Zakladatel se zavazuje 100 % svého peněžitého vkladu splatit ve lhůtě do dvaceti dnů ode 
dne založení společnosti k rukám správce vkladu.  
 

3. Správcem vkladu zakladatel ustanovuje ředitele …………….., r.č.: ………………., 
trvale bytem: ………………….   / bude doplněno v den jednání ZmP 1.11.2011 / 

 
Čl. XII. 

Hospodaření společnosti 
1. Zdrojem financování společnosti jsou: 

• majetkové vklady zakladatele, 
• přijaté dary a sponzorské příspěvky, 
• dotace, 
• příjmy z výkonu vlastní činnosti, 
• ostatní příjmy. 
 

2. Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob. 
 

3. Společnost vede účetnictví dle příslušných právních předpisů, roční účetní závěrku 
a výroční zprávu ověřuje auditor. 

 
Čl. XII. 

Zveřejnění výroční zprávy 
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1.   Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době 

stanovené správní radou, nejpozději do 6 (šesti) měsíců od skončení účetního období, kterým 
je kalendářní rok. 
 

2.  Obsah výroční zprávy stanoví zákon (konkrétně o účetnictví a o obecně prospěšných 
společnostech).  
 

3.  Výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti (dále jen „výroční zpráva“) jsou veřejně 
přístupné v sídle společnosti, ukládají se do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem a jsou 
zveřejněny na internetové adrese společnosti. 

 
Čl. XIII. 

Zrušení, likvidace a zánik společnosti 
 
1. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku. 

 
2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, které je upraveno 

zákonem (konkrétně o obecně prospěšných společnostech). 
 

3. Při zrušení společnosti rozhodnutím správní rady přechází případný likvidační zůstatek na 
obec, ve které společnost sídlí, tedy na Statutární město Pardubice. 

 
  

Čl. XIV. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem 
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, a souvisejícími 
právními předpisy.  

 
2. Zakladatel potvrzuje svým podpisem, že tato listina je vyhotovena vážně, svobodně, 

určitě a srozumitelně. 
 
3. Tato zakládací listina byla schválena na jednání Zastupitelstva města Pardubice dne 1. 11. 

2011.  
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PŘÍLOHA USNESENÍ I. A II. 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
ZASTUPITELSTVO MĚSTA  
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.  7/2011 

 
O REGULACI PROVOZOVÁNÍ VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ  

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne 1. 11. 2011 usnesením č. ….. Z/2011 
usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku. 
 
 

Čl. 1 
 

1. Výherní hrací přístroje lze na území městského obvodu Pardubice I, území městského 
obvodu Pardubice II, území městského obvodu Pardubice III a městského obvodu Pardubice 
V provozovat pouze na těchto místech vymezených rozhodnutím nebo opatřením 
stavebního úřadu: 

 
Městský obvod Pardubice I 
 
1.  U Divadla 620 

Č.j. SÚ 4175/92/Ján/Pe dne 18. 12. 1992 
 
2.  Štrossova 1338 

Č.j. SÚ 1558/04-Ba ze dne 22. 12 . 2004 
 
3.  nám. Jana Pernera 217 

vinárna s VHP v předsálí bývalého kina, nádraží ČD 
 
4.  Štefánikova 672 *) 
 
5.  nábř. Závodu Míru 2693 

Č.j. ÚMOI/3847/2008-SÚ 
 
6.  Labská 15 *) 
 
7.  Afi Palace, Masarykovo náměstí 2799 
 
8.  Třída Míru 302 

Č.j. OŽP SÚ 537/92/Sa dne 7. 5. 1992 
 
9.  nábř. Závodu Míru 1898 
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Č.j. OSS 4495/00/2980/3427/01/Ma dne 20. 11. 2001 
 

10.  Smilova 310 
Č.j. SÚ 547/03-To dne 9. 9. 2003 

 
11.  Štrossova 277 

Č.j. ÚMOI/2640/2007-SÚ dne 25. 6. 2007 
 
12.  Sladkovského 507 

Č.j. ÚMOI/2109/2007-SÚ dne 13. 6. 2007 
 
13.  Husova 106 

Č.j. ÚMOI/4678/2007-SÚ dne 19. 12. 2007 
 
14.  Sladkovského 346 

Č.j. SÚ 3540/06-Sk dne 11. 5. 2006 
 
15.  Štrossova 167 

Č.j. OSS 1027/1445/3148/01/Ma dne 30. 10. 2001 
 
16.  Anenská 2641 

Č.j. ÚMOI/3297/2007-SÚ dne 28. 8. 2007 
 
17.  Jindřišská 276 

Č.j. ÚMOI/3600/2008-SÚ 
 
18.  Nerudova 879 *) 
 
19.  Náměstí Čs. Legií 500 

Č.j. OŽP SÚ 47/92/Jež dne 7. 2. 1992 *) 
 
20.  Palackého tř. 578 

Č.j. OSS 3113/99/Ma dne 11. 10. 1999 
 
21.  třída Míru 62 

Č.j. OSS 3035/536/02/Ma dne 15. 4. 2002 
 
22.  Pernerova 444 

Č.j. ÚMOI/3849/06-To-SÚ dne 17. 5. 2006 
 
23.  Smilova 335 

Č.j. T 186/96/192/3359/4869/Ma 
 
24.  Palackého třída 248 

Č.j. ÚMOI/2438/2009-SÚ 
 
25.  třída Míru 67 

Č.j. SÚ 1492/05-Ba dne 3. 4. 2006 
 
26.  třída Míru 111 

Č.j. ÚMOI/3415/06-Ba-SÚ dne 29. 5. 2006 
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27.  Smilova 327 

Č.j. OSS 1149/1999/Ján dne 5. 5. 1999 
 
28.  Palackého tř. 2755 

Č.j. SÚ 587/03-To dne 15. 9. 2003 
 
29.  třída Míru 112 

Č.j. OSS 3711/99/To dne 26. 10. 1999 
 

30.  17. listopadu 519 
Č.j. OSS 965/01/1833/Ka dne 11. 7. 2001 

 
31.  Karla IV. 2749 

Č.j. SÚ 1506/05-To dne 12. 12. 2005 
 
32.  Masarykovo nám. 2633 

Č.j. OSS 2498/00/Ma dne 6. 11. 2000 
 
33.  Bratranců Veverkových 566 

Č.j. ÚMOI/4015/2007-SÚ dne 6. 11. 2007 
 
34.  Bělobranské nám. 9 

Č.j. ÚMOI/2602/2007-SÚ dne 31. 10. 2007 
 
35.  nám. Jana Pernera 217, hala nádraží ČD 

povoleno drážním SÚ 
 
36.  třída Míru 68 

Č.j. SÚ 2604/06-To dne 13. 3. 2006, SÚ 35/03-To ze dne 3.2.2003 
 
37.  Štrossova 127 

Č.j. UMOI/2965/2008-SÚ-To-3 ze dne 6. 8. 2008 
 
38.  Palackého 2020 

Č.j. OSS 4404/98/Ma ze dne 6. 1. 1999 
 
*) Jedná se o provozovny se zvláštním provozním režimem  
 
 
Městský obvod Pardubice II 
 
1.        Npor. Eliáše 388 
           Č.j. OSS 601a/2001/To ze dne 26. 4. 2001 
 
2.        U Josefa 119 *) 
           Č.j. OŽP SÚ 2164//92/Uh ze dne 13. 10. 1992 
 
3.        Bělehradská 479 
           Č.j. OSS  161/657/01/Hk ze dne 3. 4. 2001 – Herna Na Pergole 
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4.        Bělehradská 479 
           Č.j. 05405/06 ze dne 16. 5. 2006 – Herna-bar Na Pergole 
 
5.        Bělehradská 480 
           Č.j. T48/92/93/Uh ze dne 11. 2. 1993 
 
6.        Bělehradská 554 
           Č.j. 00984/09/SÚ/Vbe ze dne 23. 2. 2009 
 
7.        Jiřího Tomana 516 
           Č.j. T299/91/Ko/3085/00/158/01/Ma ze dne 8. 2. 2001 
 
8.        Jiřího Tomana 277 
            herna Polabí 
 
9.        Gagarinova 543 *) 
           Č.j. T148/97/4084/00/Ma ze dne 18. 12. 2000 
 
10.      K Cihelně  4 *) 
           Č.j. OSÚ SSO 4004/92/93/Pet/Mu ze dne 19. 7. 1993 
 
11.      Odborářů 346 
           Č.j. SÚ 188/123/04/Du ze dne 23. 4. 2004 
 
12.      Ohrazenická 498 
           Č.j. SSO 2511/00/92/01/Ma ze dne 26. 1. 2001 
 
13.      Ohrazenická 310 
           Č.j.  SSO 2425/00/To ze dne 22. 8. 2000 – herna-bar Bufalo 
 
14.      Ohrazenická 310 *) 
           Č.j.  OSS 4824/99/Ma ze dne 19. 1. 2000 –vinárna + herna Ptačí klec 
 
15.      Ohrazenická 310 
           Č.j. 00795/09/SÚ/Vbe ze dne 10. 2. 2009 – bar Rosignano 
 
16.       Lonkova 556 *) 
            Č.j. OSÚ SSO T 67/93/Jež/Mu ze dne 23. 9. 1993 
 
17.       Lidická 549  
           Č.j. 209-04898/09/SÚ/VDu ze dne 4. 9. 2009 
 
18.       Kpt. Bartoše 454  
           Č.j. 110-02895/10/SÚ/Vdu ze dne 30. 4. 2010 - Snack Bar 
 
19.  Kpt. Bartoše 454 
       Č.j. OSS 4554/99/148/00/Ma ze dne 25.1.2000  - Fortuna 
 
 
*) Jedná se o provozovny se zvláštním provozním režimem  
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Městský obvod Pardubice III 
 
1. Jana Zajíce 982  (budova občanské vybavenosti Dubina – centrum) 

Č.j.: ST/3247/09/Mr - 10 ze dne 6.1.2010 (kavárna a cukrárna vedle sázkové kanceláře 
Fortuna, provozovatel Endl s.r.o.)   
č.j. ST/3715/09/Mr - 5 (Snack bar naproti restauraci, provozovatel Ilex Hramat s.r.o.) 
 

2. Dašická 1796  (budova občanské vybavenosti na rohu ulic Dašická a Spojilská, sídlo spol. Ilex 
Hramat s.r.o.) 
Č.j.:  T 279/86/97/Uh ze dne 1.12.1997 

 
3. Na Drážce 1810 (Jolly Joker bar u Galanty) 

Č.j.: ST/220-05/322/Chu-6/kr ze dne 12.8.2005 
 
4. Erno Košťála 990 (herna a bar Typos  vedle Domu barev) 

Č.j.: ST/2946/06/398/Chu-ro ze dne 16.2.2007 
 
5. Jana Zajíce 714 (herna Ventura nad restaurací U Maxe a prodejnou kol) 

Č.j.: T 89/1996/Ján 
OSS/4277/98/1065/99 ze dne 9.6.1999 
 

6. Jana Zajíce 716 (bar a herna Palmička - naproti zastávce MHD Dubina – centrum) 
Č.j.: ST/110-04/Chu-5/kr ze dne 31.5.2004 
 

7. Hůrka 1039   
Budova č.p. 1039 na st.p.č. 3515/7 v k.ú. Pardubice 

 
8. Spojilská 1711 (restaurace Slovan) 

Č.j.: ST/3567/09 
 
9. Na Drážce 1584 *)  (restaurace Galanta) 
 
10. Na Hrázi 190 *)   (restaurace Garáž) 
 
11. Jana Zajíce 714 *)  (restaurace U Maxe) 
 
*) Jedná se o  provozovny se zvláštním provozním režimem  
 
 
Městský obvod Pardubice V 
 
1.  Nám. Dukelských hrdinů 2551 

Č.j. OSS 2069/4358/99/Ma ze dne 22.12.1999 
 
2.  Jana Palacha 471 
 Č.j. 2352/09/SÚ/Chu ze dne 16. 6 .2009 
 
3.  Jana Palacha 1422 
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Č.j. OSS 2199/00/Hk ze dne 18.08.2000 
 
4.  V Ráji 311 *) 
 
5.  Josefa Ressla 2645 *) 
 
6.  Pražská 733 
 Č.j. OSS 720/1999/To ze dne 9. 4. 1999 
 
7.  Devotyho 2452 *) 
 
8.  Jana Palacha 1297 
 Č.j. 7842/08/SÚ/Chu ze dne 29. 12. 2008 
 
9.  Jana Palacha 1784 
 Č.j. SÚ/73/2005/Ch ze dne 13. 4. 2005 
 
10.  Jana Palacha 511 *) 
 
11.  Jana Palacha 304 
 Č.j. 6284/09/SÚ/Chu ze dne 5. 1. 2010 
 
12.  Staňkova 1380 *) 
 
13.  Kpt. Nálepky 240 
 Č.j. 754/07/SÚ/Jed ze dne 28. 3. 2007 
 
14.  Nemošická 1163 *) 
  
15.  K Višňovce 1560 
 Č.j. OSÚ 3531/97/Ma/50/98/446/98 ze dne 13. 3. 1998 
  
16.  Jana Palacha 557 
 Č.j. 612/09/SÚ/Chu ze dne 18. 2. 2009 
 
17.  K Dolíčku 12  *) 
 
18. Jana Palacha 471 
 Č.j. 1615/09/SÚ/Chu ze dne 6. 5. 2009 
 
19.  Teplého 1375 
 Č.j. 6361/09/SÚ/Chu 
 
20.  Jana Palacha 407 *) 
 
21.  Jana Palacha 324 *) 
 
 

*) Jedná se o provozovny se zvláštním provozním režimem  
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2. Výherním hracím přístrojem se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí jakýkoli 
elektronicky nebo elektronickomechanicky řízený výherní hrací přístroj nebo podobné zařízení, 
mj. také koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému.  
 
3. Území městského obvodu Pardubice I, území městského obvodu Pardubice II, městského 
obvodu Pardubice III a městského obvodu Pardubice V je vymezeno obecně závaznou 
vyhláškou č. 12/2006, Statut města (v čl. 1 odst. 2). 
 
4. Čas provozování výherních hracích přístrojů není omezen. 
 
5. Na území dalších městských obvodů mimo uvedené v prvním odstavci tohoto článku není 
provozování výherních hracích přístrojů omezeno. 
 
 
 

Čl. 2 
 

1. Výherní hrací přístroje, jejichž provozování bylo povoleno na území městského obvodu 
Pardubice I, území městského obvodu Pardubice II, městského obvodu Pardubice III a 
městského obvodu Pardubice V před nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze 
provozovat po dobu platnosti vydaného povolení i na místě neuvedeném v čl. 1 odst. 1. 
 
2. Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o regulaci provozování výherních hracích přístrojů, 
v platném znění.   
 
3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………..        …………………..
           
primátorka města        náměstek primátora 
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Zm!ny ve ve"ejné infrastruktu"e v majetku m!sta – SOUHRN (v mil. K# bez DPH). 

Zpevn!né plochy 7,2 
Kompletace stavby 1,7 
Kanalizace 1,0 
Zele" 0,4 
P"ed-projektové a projektové práce 0,3 
Ve#ejné osv!tlení 0,1 
Celkov! sou$et 10,7 

 

Zm!ny ve ve"ejné infrastruktu"e v majetku m!sta – PODROBN! ROZPIS (v mil. K# bez DPH). 

soubor úsek nákladová polo"ka celkem 

Kanalizace 
Úsek 1 Na Spravedlnosti PLF 
Babylon $ #1 % Rokycanova 

Polo"ení nového betonového potrubí Ø 500, v#etn! pot"ebného po#tu 
$achet a p"íslu$ného po#tu odbo#ek, a zp!tn% zásyp r%hy na úrove& spodní 
hrany "kufru" komunikace 0,85 

    
V%kop pa"ené r%hy, bourání stávajícího potrubí, v#etn! ru#ní práce mezi 
in"en%rsk%mi sít!mi, v#etn! odvozu p"ebyte#ného materiálu a sut! 0,14 

Kanalizace 0,99 
Kompletace stavby v$echny úseky Dopravní opat"ení 0,27 
    Ostatní jinde neuvedené dodávky a práce 0,52 
    P"esun hmot, dopravné 0,54 
    Za"ízení staveni$t!, kompletace, koordinace 0,43 

Kompletace stavby 1,75 

Zele& 

Úsek ulice BVK (Na Spravedlnosti 
$  vjezd do podzemních gará"í 
PLF) Obnova zeleného pásu p"ed Ú"adem práce (6 ks. Strom' á 20 tis) 0,12 

    Obnova zeleného pásu p"ed PLF Babylon (2 ks strom' á 20 tis) 0,29 
Zele" 0,41 

Zpevn!né plochy 
Úsek ulice BVK (Na Spravedlnosti 
$  vjezd do podzemních gará"í Polo"ení chodníku, betonová zámková dla"ba 0,53 
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PLF) 
    Polo"ení koberce vozovky z asfaltobetonu 0,44 

    
Rozebrání  - bourání stávající plochy vozovky ("ulová $típaná dla"ba 
100x100) v#etn! t"íd!ní a odvozu materiálu do vzdálenosti 5 km 0,28 

    
Rozebrání stávající plochy chodník' (betonová zámková dla"ba v#etn! 
t"íd!ní a odvozu do vzdálenosti 5 km 0,16 

    Polo"ení kufru vozovky t!"ká asfaltobeton, v#etn! obrubník' 0,62 
  Úsek ulice Na Spravedlnosti Polo"ení chodníku, betonová zámková dla"ba 0,54 
    Polo"ení koberce vozovky z asfaltobetonu 1,45 
    P"echod pro chodce 0,06 

    
Rozebrání  - bourání stávající plochy vozovky ("ulová $típaná dla"ba 
100x100) v#etn! t"íd!ní a odvozu materiálu do vzdálenosti 5 km 0,91 

    
Rozebrání stávající plochy chodník' (betonová zámková dla"ba v#etn! 
t"íd!ní a odvozu do vzdálenosti 5 km 0,16 

    Polo"ení kufru vozovky t!"ká asfaltobeton, v#etn! obrubník' 2,03 
Zpevn!né plochy 7,16 

P"ed-projektové a 
projektové práce v$echny úseky In"en%rská #innost 0,14 
    Projektová #innost 0,13 
    Pr'zkumné práce 0,08 
Celkem z P"ed-
projektové a 
projektové práce     0,34 

Ve"ejné osv!tlení v$echny úseky 
Osazení sto"ár' VO u p"echodu pro chodce v ulici Na Spravedlnosti v#. 
p"ipojení 0,05 

    Ve"ejné osv!tlení v ulici BVK p"ed Ú"adem práce-p"elo"ka trasy 0,04 
Ve#ejné osv!tlení  0,09 

VE%EJNÁ INFRASTRUKTURA V MAJETKU M&STA CELKEM 10,73 
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Zm!ny ve ve"ejné infrastruktu"e v majetku jin!ch subjekt' – SOUHRN (v mil. K# bez DPH) 

Elektro 1,6 
Kompletace stavby 1,0 
Kanalizace 0,6 
Teplovod 0,5 
P"ed-projektové a projektové práce 0,2 
Sd!lovací kabely 0,0 
Plynovod 0,0 
Vodovod 0,0 
Celkov! sou$et 4,0 

 

Zm!ny ve ve"ejné infrastruktu"e v majetku jin!ch subjekt' – PODROBN! ROZPIS (v mil. K# bez DPH) 

soubor úsek nákladová polo"ka celkem 
Elektro v$echny úseky Trafostanice PA 764 - rekonstrukce a adaptace 1,40 
    Kabelové vedení nn 1 KV 0,19 

Elektro 1,59 

Kanalizace 
Úsek 1 Na Spravedlnosti PLF 
Babylon $ #1 % Rokycanova 

Polo"ení nového betonového potrubí Ø 500, v#etn! pot"ebného po#tu $achet a 
p"íslu$ného po#tu odbo#ek, a zp!tn% zásyp r%hy na úrove& spodní hrany "kufru" 
komunikace 0,56 

  

Úsek 2 Na Spravedlnosti  #1 
%Rokycanova $ %&elezni#ního 
pluku k (2 

V%kop pa"ené r%hy, bourání stávajícího potrubí, v#etn! ru#ní práce mezi 
in"en%rsk%mi sít!mi, v#etn! odvozu p"ebyte#ného materiálu a sut! 0,07 

Kanalizace 0,63 
Kompletace stavby v$echny úseky Dopravní opat"ení 0,16 
    Ostatní jinde neuvedené dodávky a práce 0,31 
    P"esun hmot, dopravné 0,32 
    Za"ízení staveni$t!, kompletace, koordinace 0,26 

Kompletace stavby 1,05 
Sd!lovací kabely v$echny úseky Kabelové vedení sd!lovacích kabel', úsekov% rozvad!# UR 18/123 0,04 

Sd!lovací kabely 0,04 
Teplovod v$echny úseky Teplovod EOP - úpravy 0,45 

Teplovod 0,45 
P"ed-projektové a v$echny úseky In"en%rská #innost 0,08 



!"#$%&'()*+%,(*-*./%01$(2'()*345*67&80%/(9*:*.;)%/<&*=>*.%,(/?&=)* 5%/$?0!

! ! %!
!

projektové práce 
    Projektová #innost 0,08 
    Pr'zkumné práce 0,05 
Celkem z P"ed-
projektové a 
projektové práce     0,20 
Vodovod Úsek ulice Na Spravedlnosti P"ipojení nové zástavby na ve"ejnou vodovodní sí) 0,00 

Vodovod 0,00 
Plynovod Úsek ulice Na Spravedlnosti Zru$ení stávající p"ípojky 0,00 

Plynovod 0,00 
 VE%EJNÁ INFRASTRUKTURA V MAJETKU JIN"CH SUBJEKT( CELKEM 3,96 

Pozn.: nákladové polo!ky, jejich! odborn" odhad je ni!#í, ne! 10 tis. K!, jsou zaokrouhleny a v mil. K! uvedeny jako nulové. 



Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 14. 10. 2008 
podle ustanovení § 657 a násl. občanského zákoníku 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice,  

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  

IČ: 00274046 

zastoupené: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města 

(dále jen „věřitel“) 

  

2.  Česká abilympijská asociace, o.s. 

  sídlo: Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice 

  IČ: 67363156 

  zastoupená: Ivanou Dolečkovou, ředitelkou o.s. 

(dále jen „dlužník“) 

 

II. Obsah dodatku 
 

Ustanovení článku II., odst. 2 smlouvy nově zní takto:  

„Dlužník se zavazuje splatit tuto půjčku neprodleně po obdržení plateb z Regionální rady regionu 

soudržnosti Severovýchod, nejpozději však do 31. 12. 2012, a to převodem na účet věřitele         

č. 9005-326561/0100.“ 

 

Ustanovení článku III. smlouvy nově zní takto:  

„Půjčka se úročí roční úrokovou sazbou 3% (tři procenta). Úroková sazba je pevná po celou 

dobu smluvního vztahu. Úroky budou vypočítány z dlužné částky na bázi 365 dnů v roce a 

skutečného počtu dní čerpání. Úroky jsou splatné 1x ročně, vždy k 31. 12. roku, poprvé k 31. 12. 

2008. Promíjí se úrok z půjčky ve výši 3% p.a. za rok 2011.“ 

 

 

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 

 

 

V Pardubicích dne: 

 
 
Za věřitele       Za dlužníka 

 

 

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

MUDr. Štěpánka Fraňková            Ivana Dolečková 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.                    dne 1. 11. 2011   

 

Dne:                                                                              Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MAGISTRÁT MĚSTA 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 
Zápis 

 
z XI. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 

 
které se konalo dne 1. 11. 2011 od 14:00 hodin 

 
ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 

 
Přítomni:             36 členů zastupitelstva  
 
Omluveni:      3 členové zastupitelstva 
 
Neomluveni:      - 
 

J e d n á n í 
 

XI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájila a řídila Štěpánka  F r a ň k o v á,  primátorka města. 
Úvodem přivítala všechny přítomné, z celkového počtu 39 členů zastupitelstva bylo na počátku 
zasedání přítomno 26 členů. V průběhu zasedání se dostavilo dalších 10 členů zastupitelstva města. 
 
 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  

(pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl.11) 
- Štěpánka  F r a ň k o v á 
- Jindřich  T a u b e r 
- Martin  B í l e k 
- František  B r e n d l 
- Jiří  R o z i n e k 
 
 
Návrhová komise  byla navržena a schválena v tomto složení: 

(pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
- Václav  S n o p e k 
- Jiří  S r b e k 
- Libor  S l e z á k 
 
 
Ověřovateli zápisu z X. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Pavel  S t u d n i č k a 
- Petr  F r a n c 
 
 
Písemné připomínky nedošly. Zápis z X. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě 
vyjádření ověřovatelů  s c h v á l e n . 
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Ověřovateli zápisu ze XI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Anna  K u č e r o v á 
- Evžen  E r b a n 
 

___________________________________________ 
 

I. 
Schválení programu zasedání 

 
Program XI. řádného zasedání Zastupitelstva města byl včetně úprav schválen takto: 
(pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehlas. 6) 
 
1. Zpráva o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního 
zasedání zastupitelstva města 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
  
5. PAP PARDUBICE, o.p.s. - zakladatelská listina 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
14. Změna vyhlášky o regulaci provozování VHP 
P: Jiří Srbek, člen zastupitelstva města  
Z: Aleš Uchytil, kancelář tajemníka  
  
10. Plánovací smlouva - Babylon 
P:  Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z:  Aleš Uchytil, kancelář tajemníka  
  
11. Vydání regulačního plánu "Polyfunkční dům Babylon" Pardubice 
P:  Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z:  Mariana Zmítková, odbor hlavního architekta  
 
Prezentace Galerie GONG (manželé Spolkovi) 
  
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P:  Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Vladimíra Pilná, odbor majetku a investic  
  
3. Bezúplatný převod areálu Kyjevská 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Dagmar Balousová, odbor majetku a investic  
     Martin Pilař, odbor majetku a investic  
  
4. STAŽENO  
(Třída Míru a náměstí Republiky) 
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6. Prodloužení termínu splatnosti a prominutí platby úroků z půjčky - Česká abilympijská 
asociace 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Petra Dvořáková, odbor ekonomický  
     Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
  
7. Úprava rozpočtu na rok 2011 
P:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
     Renata Hochmanová, odbor ekonomický  
  
8. STAŽENO  
(Schválení prohlášení ručitele) 
 
9. Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Romana Kudrnová, odbor majetku a investic  
  
12. STAŽENO  
(Revitalizace Tyršových sadů) 
 
13. Odkup dešťové kanalizace "Na Babce, Pardubice - Dubina" 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí  
    Otto Sigmund, odbor životního prostředí  
  
15. Podání žádosti o dotace - OPŽP (zateplení MŠ, ZŠ) 
P:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Kateřina Sedláčková, odbor ekonomický  
  
16. IPRM Přitažlivé město – dílčí projekty Univerzity Pardubice 
P:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Aleš Berka, odbor ekonomický  
  
17. Změna v obsazení dozorčí rady Nadace pro rozvoj města Pardubic 
P:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
18. Udělení ocenění města 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Jiří Binder, kancelář primátora  
    Ondřej Tušl, vedoucí kanceláře primátora  
  
19. Darování nemovitosti 
P:  Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z:  Martin Pilař, odbor majetku a investic  
  
20. Bezúplatný převod movitého majetku ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s. 
P:  Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z:  Jana Koblížková, odbor majetku a investic  
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21. Diskuse 
 
 
Informativní zprávy: 
 
Pracovněprávní spory 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Aleš Uchytil, kancelář tajemníka  
  
Aktuální situace v Dostihovém spollku a. s. 
P: Jan Němec, člen rady města  
Z: Jan Němec, člen rady města  
  
Ostatní: 
Dopis paní Kláry Spolkové ve věci nebytových prostor na tř. Míru (býv. prodejna Baťa)  
Dopis pana Petra Vorla ve věci revitalizace Tyršových sadů 
Petice nájemců bytů na nábřeží Závodu míru 1885 
Dopis pana Karla Skály ve věci odkoupení pozemku č. 120/9 k.ú. Trnová 
 
 
 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 
1. 

Zpráva o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od 
posledního zasedání zastupitelstva města  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic 
Zpráva je nedílnou součástí zápisu.  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 471 Z/2011    (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního 
zasedání zastupitelstva města. 
 

___________________________________________ 
5. 

PAP PARDUBICE, o. p. s. - zakladatelská listina  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Stručně uvedl předložený písemný materiál s tím, že doplnil do zakládací listiny společnosti v čl. VIII a 
XI pana XXXXXXXXXXX,který byl jmenován do funkce ředitele společnosti PAP PARDUBICE 
o.p.s. 
 
V rozpravě vystoupil: 
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Milan Chmelař 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Přijaté usnesení č. 472 Z/2011    (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehlas. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zakládací listinu obecně prospěšné společnosti s názvem: PAP PARDUBICE o.p.s., se 
sídlem Pardubice, Jiráskova 2664, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
Přijaté usnesení č. 473 Z/2011    (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehlas. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města na rok 2011 ve výši Kč 20,0 
tis. z obecné rezervy rozpočtu na položku PAP PARDUBICE o.p.s., počáteční majetkový 
vklad (správce 598 - Ekonomický odbor) a to s vazbou na usnesení o schválení zakládací 
listiny této organizace. 
 
Přijaté usnesení č. 474 Z/2011    (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehlas. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z položky 
Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku PAP 
PARDUBICE, o.p.s. - příspěvek na provoz (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
___________________________________________ 

14. 
Změna vyhlášky o regulaci provozování VHP  

 
Zpravodaj: Jiří Srbek, člen zastupitelstva města  
Uvedl, že návrh usnesení č. 1 rozšiřuje vyhlášku města o regulaci provozování VHP o elektrické 
loterijní terminály a je doporučen ke schválení. Návrh usnesení č. 2 rozšiřuje zmíněnou vyhlášku v čl. 1  
o nebytový prostor č. 108 a 109, Labský palouk 495, Pardubice a je nedoporučen ke schválení. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Miroslav Rubeš 
Štěpánka Fraňková 
Jakub Rychtecký 
Petr Klimpl 
Zástupci nájemníků domu Labský palouk čp. 495, Pardubice 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Přijaté usnesení č. 475 Z/2011    (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
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V y d á v á  
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011 o regulaci provozování výherních hracích přístrojů, a 
to ve znění přílohy tohoto usnesení. 
 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 0, proti 35, zdrž. 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
V y d á v á  
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011 o regulaci provozování výherních hracích přístrojů, a to ve 
znění, které je přílohou tohoto usnesení s tím, že v článku 1 vyhlášky se u Městského obvodu 
Pardubice II vkládá bod 20, který zní: "Labský palouk čp. 495, nebytový prostor č. 108 a č. 109". 
 

___________________________________________ 
10. 

Plánovací smlouva - Babylon  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Velmi stručně okomentovat body č. 10 a 11. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Miroslav Baťa 
Ladislav Koudelka 
Alexandr Krejčíř 
Zástupce firmy CETTUS 
Zástupce firmy CERE invest Babylon 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Přijaté usnesení č. 476 Z/2011    (pro 26, proti 3, zdrž. 5, nehlas. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření Plánovací smlouvy mezi Statutárním městem Pardubice na straně jedné a CERE 
invest Babylon s.r.o., IČ 268 50 958, se sídlem Šenov u Nového Jičína, Dukelská 76, PSČ 
742 42 (dále jen "Investor") na straně druhé, a to ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Návrh Plánovací smlouvy, jež tvoří přílohu č. 1 usnesení, byl podán a podepsán 
Investorem pod jeho dřívějším názvem K+Projekt Babylon s.r.o., IČ 268 50 958. 
 

___________________________________________ 
11. 

Vydání regulačního plánu "Polyfunkční dům Babylon" Pardubice  
 
V úvodu projednání tohoto bodu proběhla prezentace firmy CETTUS. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Milan Košař 
Ladislav Koudelka 
Alexandr Krejčíř 
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Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Přijaté usnesení č. 477 Z/2011    (pro 27 proti 0, zdrž. 8, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. P o t v r z u j e  
ověření souladu regulačního plánu s výsledky projednání, s Územním plánem města 
Pardubice, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů dotčených osob dle ustanovení § 
69 odst. 2 stavebního zákona 
II. S c h v a l u j e  
rozhodnutí o námitkách, v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno v kapitole II.1.h, části 6 
odůvodnění regulačního plánu 
III. V y d á v á  
formou opatření obecné povahy regulační plán "Polyfunkční dům Babylon" Pardubice ve 
smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. d) stavebního zákona za použití ust. § 62 a 69 odst. 1 
stavebního zákona, v souladu s ust. §§171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Stažené usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vrácení návrhu regulačního plánu dle ustanovení § 69 odst. 3 stavebního zákona pro jeho 
přepracování a k novému projednání s následujícími pokyny 
 
Stažené usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zamítnutí vydání regulačního plánu "Polyfunkční dům Babylon" Pardubice dle ustanovení § 69 
odst. 3 stavebního zákona 
 

___________________________________________ 
Prezentace Galerie GONG  

 
V rozpravě vystoupili: 
Jiří Komárek 
Ladislav Koudelka 
Jiří Lejhanec 
František Brendl 
Jakub Rychtecký 
Milan Košař 
Vít Vavřina 
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Alexandr Krejčíř 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 

___________________________________________ 
2. 

Převody a prodeje nemovitostí  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky – předal slovo předsedovi komise pro pozemky a 
reklamu panu Václavu Stříteskému. 
 
Václav Stříteský – upozornil na dopis bývalých majitelů pozemku 120/9 k.ú. Trnová, který členové 
ZmP obdrželi. Tento dopis bude projednán v komisi pro pozemky a reklamu společně s žádostí pana 
K. cca v lednu roku 2012. Dále stručně okomentoval některé komplikovanější případy předložené 
písemné zprávy. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Alexandr Krejčíř  
Pavel Studnička 
Michal Koláček 
Vít Vavřina 
Petr Klimpl 
Václav Snopek – podal nový návrh na usnesení (viz č. 500 Z/2011) 
Miroslav Rubeš 
Aleš Vavřička 
Jiří Záruba, jednatel občanského sdružení pro zachování dětského hřiště Jožky Jabůrkové 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Přijatá usnesení č. 476 Z – 500 Z (včetně nepřijatých a stažených návrhů) nemohou být 
z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna.  
 
 

___________________________________________ 
3. 

Bezúplatný převod areálu Kyjevská  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Uvedl, že městu Pardubice byl ze strany Pardubického kraje nabídnut bezúplatný převod areálu 
Kyjevská s tím, že město Pardubice vybuduje mimoúrovňový sjezd z nemocnice do tohoto areálu – viz 
návrh usnesení č. 1, který ještě doplnil o větu „Převáděné pozemky budou prosté jakýchkoliv vad 
právních či faktických“, a to z důvodu, že by se v budoucnu objevily např. nějaké ekologické zátěže. 
Zároveň uvedl, že v rámci areálu Kyjevská  jsou Pardubickým krajem na některé prostory uzavřeny 
nájemní smlouvy - výnosy z těchto prostor dle doložených materiálů ze strany Pk víceméně pokrývají 
náklady s nimi spojené. Dále informoval, že již vedl jednání s potencionálními partnery, kteří by měli o 
tento areál zájem. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Ladislav Koudelka 
Libor Slezák 
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Michal Koláček 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Přijaté usnesení č. 501 Z/2011    (pro 28, proti 0, zdrž. 2, nehlas. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
bezúplatný převod st.p.č. 378/1 o výměře 24286 m2 včetně průmyslového objektu čp. 37, 
st.p.č. 378/2 o výměře 130 m2 včetně průmyslového objektu bez čp., st.p.č. 378/3 o výměře 
253 m2 včetně objektu občanské vybavenosti bez čp., p.p.č. 477/2 o výměře 57 m2, p.p.č. 
478/2 o výměře 786 m2, p.p.č. 478/3 o výměře 261 m2 k.ú. Pardubičky z vlastnictví 
Pardubického kraje, IČ 70892822, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice do 
vlastnictví statutárního města Pardubic, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 
Pardubice, s tím záměrem, že statutární město Pardubice v dané lokalitě vyřeší a 
vybuduje mimoúrovňový sjezd z nadjezdu u Pardubické krajské nemocnice a parkovací 
místa pro návštěvníky nemocnice. Převáděné pozemky budou prosté jakýchkoliv vad 
právních i faktických. 
Z: Ing. Martin Bílek 
 

___________________________________________ 
4. 

Třída Míru a náměstí Republiky  
 

STAŽENO 
 

___________________________________________ 
6. 

Prodloužení termínu splatnosti a prominutí platby úroků z půjčky  
- Česká abilympijská asociace  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Uvedl, že město Pardubice obdrželo žádost České abilympijské asociace o prodloužení splatnosti 
půjčky a prominutí úroků z půjčky za rok 2011 ve výši max. 300 tis. Kč. Půjčka byla poskytnuta na 
koupi nemovitosti ve Sladkovského ulici. V současné době řeší asociace nesrovnalosti s Regionální 
radou soudržnosti Severovýchod a je možné, že se termín posledních dvou plateb zpozdí. Z toho 
důvodu navrhuje asociace zaplatit ihned po obdržení platby z Regionální rady. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 502 Z/2011    (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prodloužení termínu splatnosti půjčky poskytnuté České abilympijské asociaci, o.s., IČ: 
67363156, nejpozději do 31. 12. 2012 a prominutí úroků z půjčky ve výši 3 % p.a. za rok 
2011, maximálně do výše Kč 300 tis. dle dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 14. 10. 
2008, který je přílohou tohoto usnesení. 
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___________________________________________ 
7. 

Úprava rozpočtu na rok 2011  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Konkrétně objasnil jednotlivé předložené návrhy na usnesení 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jindřich Tauber 
Michal Koláček 
Petr Klimpl 
Vladimír Bakajsa, vedoucí OD 
Vít Vavřina 
Václav Snopek 
Jiří Čáň, vedoucí OMI 
Miroslav Rubeš 
František Brendl 
Jiří Lejhanec 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
 
Přijaté usnesení č. 503 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. z položky 
Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 29,6 tis. z položky Příspěvky na obnovu 
MPR a KP na položku Příspěvky na obnovu MPR a KP - kostel Zvěstování Panny Marie v 
celkové výši Kč 63,6 tis. (správce 598 - Ekonomický odbor). 
II. S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 117,0 tis. z položky 
Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 222,7 tis. z položky Příspěvky na obnovu 
MPR a KP na položku Příspěvky na obnovu MPR a KP - Císařský náhon (u kostela Sv. 
Bartoloměje) v celkové výši Kč 339,7 tis. (správce 598 - Ekonomický odbor). 
III. S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 22,0 tis. z položky 
Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 27,7 tis. z položky Příspěvky na obnovu 
MPR a KP na položku Příspěvky na obnovu MPR a KP - Bartolomějská 116 (p. 
Hořčicová) v celkové výši Kč 49,7 tis. (správce 598 - Ekonomický odbor). 
IV. S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 38,0 tis. z položky 
Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 47,1 tis. z položky Příspěvky na obnovu 
MPR a KP na položku Příspěvky na obnovu MPR a KP - Pernštýnské nám. 57 (p. 
Koutová) v celkové výši Kč 85,1 tis. (správce 598 - Ekonomický odbor). 
V. S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 71,0 tis. z položky 
Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 87,3 tis. z položky Příspěvky na obnovu 
MPR a KP na položku Příspěvky na obnovu MPR a KP - Zelenobranská 73 (p. Černý) v 
celkové výši Kč 158,3 tis. (správce 598 - Ekonomický odbor). 
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VI. S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 63,0 tis. z položky 
Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 78,4 tis. z položky Příspěvky na obnovu 
MPR a KP na položku Příspěvky na obnovu MPR a KP - Pernštýnské nám. 48 (p. 
Michalec) v celkové výši Kč 141,4 tis. (správce 598 - Ekonomický odbor). 
VII. S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 44,0 tis. z položky 
Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 54,7 tis. z položky Příspěvky na obnovu 
MPR a KP na položku Příspěvky na obnovu MPR a KP - zeď Císařský mlýn (p. Rucher) v 
celkové výši Kč 98,7 tis. (správce 598 - Ekonomický odbor). 
VIII. S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11,0 tis. z položky 
Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 13,3 tis. z položky Příspěvky na obnovu 
MPR a KP na položku Příspěvky na obnovu MPR a KP - Zelenobranská 69 (p. Mareš) v 
celkové výši Kč 24,3 tis. (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Přijaté usnesení č. 504 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové stránky rozpočtu ve výši Kč 1 720,5 tis. položka Dotace 
MŠMT - ZŠ Npor. Eliáše - OP "EU peníze školám" (správce 1734 - Odbor komunitních 
služeb). Jedná se o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
 
Přijaté usnesení č. 505 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 100,0 tis. z položky 
Revitalizace bývalého vojenského areálu Hůrka - ostatní náklady na položku Revitalizace 
bývalého vojenského areálu Hůrka - I. et. část A (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Přijaté usnesení č. 506 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z položky 
Přístavba domova pro seniory Štrossova - PD a real. na položku MŠ Černá za Bory -
výměna oken - havarijní stav (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 230,0 tis. z položky CS 
Staročernsko II. a III. etapa - PD na položku Rekonstrukce zálivu MHD Kyjevská - PD 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Přijaté usnesení č. 507 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 1, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
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přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. v rámci 
položky Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - PD a ost. n. z kapitálových na 
běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). Finanční prostředky na zpracování 
zakladatelské listiny o.p.s. k provozování areálu (Poradenská společnost Pardubice) dle 
objednávky z 3.10.2011. 
 
 
Přijaté usnesení č. 508 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z položek ZŠ Npor. Eliáše -
RÚE - ostatní náklady ve výši Kč 100,0 tis., ZŠ Npor. Eliáše - RÚE - úpravy nesouvisející 
s DP ve výši Kč 1 200,0 tis., ZŠ Staňkova - multifunkční hřiště ve výši Kč 200,0 tis., ZŠ 
Staňkova - RÚE - ostatní náklady ve výši Kč 100,0 tis., ZŠ Staňkova - RÚE - úpravy 
nesouvisející s DP ve výši Kč 800,0 tis. na položku Administrace a poradenství v oblasti 
dodávky zemního plynu a el. energie ve výši Kč 2 400,0 tis. (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
Finanční plnění se předpokládá v letech 2011 - 2013 dle realizace dílčích zadávacích řízení 
a dle vyčíslení úspor energií: 11-12/2011 ve výši Kč 800,0 tis., 11/2012 ve výši Kč 400,0 tis., 
01/2013 ve výši Kč 400,0 tis., do maximální výše Kč 2 400,0 tis. vč. DPH. 
 
 
Přijaté usnesení č. 509 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové stránky rozpočtu ve výši Kč 104,8 tis. položka Dotace z 
rozpočtu PK - ZŠ A. Krause - grantový projekt "Rozvoj osobnosti" (správce 1734 - Odbor 
komunitních služeb). Jedná se o 6. zálohovou platbu z OP VK. 
 
Přijaté usnesení č. 510 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 389,0 tis. z položky 
Program podpory dopravy na položku Pořízení parkovacích automatů (správce 1327 -
Odbor dopravy). 
 
Přijaté usnesení č. 511 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. položka 23. Přijaté neinvestiční dary a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka "projekt Do práce na kole - ceny pro 
vítěze" (správce 811 - Odbor hlavního architekta) ve stejné výši. 
 
Přijaté usnesení č. 512 Z/2011    (pro 29, proti 0, zdrž. 2, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
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Na základě výsledku výběrového řízení náklady na realizaci zpracování Územního plánu 
města Pardubic financované postupně v letech 2012, 2013 a 2014. Konkrétní částky budou 
předmětem rozpočtů příslušných let. 
 
Přijaté usnesení č. 513 Z/2011    (pro 24, proti 0, zdrž. 6, nehlas. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Vyčlenění finančních prostředků na nákup 56 kusů pistolí CZ 75 D Compact 9 mm Luger 
v celkové hodnotě 685 440 Kč. Finanční prostředky budou postupně vyčleněny v 
rozpočtech města: v roce 2011 ve výši Kč 100,0 tis., v roce 2012 ve výši Kč 300,0 tis. a v roce 
2013 ve výši Kč 285,5 tis. 
 
Přijaté usnesení č. 514 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v celkové výši Kč 9 000,0 tis. z 
položky Přístavba domova pro seniory Štrossova - PD a real. ve výši Kč 5 000,0 tis. a z 
položky ZŠ Staňkova - RÚE - vlastní zdroje ve výši Kč 4 000,0 tis. na položku 
Rekonstrukce Plaveckého areálu - vlastní zdroje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 16, proti 6, zdrž. 9, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uvolnit v rámci změny rozpočtu 2011 příspěvek ve výši 40 tis. Kč z obecné rezervy rozpočtu na 
celoroční činnost Klubu přátel Pardubicka. 
 

___________________________________________ 
8. 

Schválení prohlášení ručitele  
 

STAŽENO 
 

___________________________________________ 
9. 

Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Zastupitelstvu města je předložen přehled žadatelů o poskytnutí účelové dotace na opravy a úpravy 
privatizovaných bytů. Všichni žadatelé splnili podmínky pro poskytnutí této dotace. 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 515 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
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poskytnutí účelové finanční dotace na opravy a úpravy bytových jednotek žadatelům 
uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
 
Pozn.: Příloha usnesení nemůže být z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna.  
 

___________________________________________ 
12. 

Revitalizace Tyršových sadů  
 

STAŽENO 
 

___________________________________________ 
13. 

Odkup dešťové kanalizace "Na Babce, Pardubice - Dubina"  
 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
Uvedl, že se jedná o odkup dešťové kanalizace, která byla vybudována v rámci výstavby 4 bytových 
domů Na Babce, za symbolickou cenu 1000,- Kč. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 516 Z/2011    (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
odkup dešťové kanalizace do majetku města, vybudovanou společností RESTAV CZ 
s.r.o.; IČ 27484700, sídlo Tovární ul. 1112 Chrudim, v rámci výstavby " 4 bytových domů 
Na Babce, v Pardubicích na Dubině za finanční částku 1.000,- Kč. Rozsah díla: stoka DN 
300 mm - dl. 121,0 m, stoka DN 200 mm - dl. 117,0 m, retenční nádrž + odlučovač ropných 
látek (ORL) na p.p.č: 424/2, 424/62, 424/63, 424/64, 424/65, 424/66, 458/1, 458/2, 450/2, 
469/2, 469/1, vše na k.ú. Studánka. 
 

___________________________________________ 
15. 

Podání žádosti o dotace - OPŽP (zateplení MŠ, ZŠ)  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Zastupitelstvu města jsou předloženy ke schválení návrhy na usnesení, které řeší podání žádosti tří 
subjektů o dotaci v rámci výzvy „Realizace úspor (zateplení veřejných budov)“. Na tyto projekty má 
město připravené projektové dokumentace. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 517 Z/2011    (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na projekt "ZŠ Závodu míru 1951, Pardubice" z Operačního 
programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie, jež může 
dosáhnout výše až 85% uznatelných nákladů. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 
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cca 35 000 tis. Kč. Výše celkových nákladů projektu, včetně způsobilých výdajů bude 
upravena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
II. S c h v a l u j e  
v případě přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 
Realizace úspor energie, financování projektu" ZŠ Závodu míru 1951, Pardubice", ve výši 
minimálně 15% v rámci uznatelných nákladů a 100% v rámci neuznatelných nákladů. 
Tyto prostředky budou vyčleněny v rozpočtu města v letech 2012-2013. 
 
Přijaté usnesení č. 518 Z/2011    (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na projekt "MŠ Erno Košťála 991, Pardubice" z Operačního 
programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie, jež může 
dosáhnout výše až 85% uznatelných nákladů. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 
cca 13 000 tis. Kč. Výše celkových nákladů projektu, včetně způsobilých výdajů bude 
upravena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
II. S c h v a l u j e  
v případě přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 
Realizace úspor energie, financování projektu" MŠ Erno Košťála 991, Pardubice ", ve 
výši minimálně 15% v rámci uznatelných nákladů a 100% v rámci neuznatelných nákladů. 
Tyto prostředky budou vyčleněny v rozpočtu města v letech 2012-2013. 
 
Přijaté usnesení č. 519 Z/2011    (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na projekt "DDM Alfa, Družby 334 - Polabiny III, Pardubice" z 
Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie, jež 
může dosáhnout výše až 85% uznatelných nákladů. Celkové náklady projektu jsou 
vyčísleny na cca 14 000 tis. Kč. Výše celkových nákladů projektu, včetně způsobilých 
výdajů bude upravena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
II. S c h v a l u j e  
v případě přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 
Realizace úspor energie, financování projektu" DDM Alfa, Družby 334 - Polabiny III, 
Pardubice ", ve výši minimálně 15% v rámci uznatelných nákladů a 100% v rámci 
neuznatelných nákladů. Tyto prostředky budou vyčleněny v rozpočtu města v letech 2012-
2013. 
 

___________________________________________ 
16. 

IPRM Přitažlivé město – dílčí projekty Univerzity Pardubice  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Jedná se o 3 projekty Univerzity Pardubice v rámci IPRM „Přitažlivé město“, které doporučil 
k odsouhlasení. 
 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 520 Z/2011    (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 10) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zařazení uvedených projektů Univerzity Pardubice mezi dílčí projekty Integrovaného 
plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město". Jedná se o následující projekty do 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:  
- Podpora spolupráce institucí pro růst kvality výuky a vzájemný přenos informací –  
  POSPIN 
- Partnerství a spolupráce při vzdělávání a zvyšování uplatnění absolventů ekonomicko- 
  manažerských oborů na technických vysokých školách 
- ZDRAV-NET: Partnerská síť pro zdravotnické studium a péči  
 

___________________________________________ 
 

17. 
Změna v obsazení dozorčí rady Nadace pro rozvoj města Pardubic  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky + Jan Němec, člen zastupitelstva města 
Oba stručně okomentovali navržené změny ve složení orgánů Nadace pro rozvoj města. 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 521 Z/2011     (pro 27, proti 0, zdrž. 3, nehlas. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
změnu ve složení dozorčí rady Nadace pro rozvoj města Pardubic (IČO: 464 95 801)  
takto :  
a) z funkce člena dozorčí rady nadace bude odvolán pan XXXXXXXXXXXXXXXX,  
b) do funkce člena dozorčí rady nadace bude zvolen pan XXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
 
Přijaté usnesení č. 522 Z/2011    (pro 27, proti 0, zdrž. 3, nehlas. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
změnu v obsazení orgánu Nadace pro rozvoj města Pardubic (IČO: 464 95 801) zástupci 
města Pardubice takto:  
a) z funkce člena správní rady nadace bude odvolán pan XXXXXXXXXXXXXXX, 
b) do funkce člena správní rady nadace bude zvolen XXXXXXXXXXXXXXX. 
 

___________________________________________ 
18. 

Udělení ocenění města  
 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
Stručně uvedl předložený materiál s tím, že akceptoval žádost pana Josefa Kubáta o stažení návrhu na 
ocenění jeho osoby. 
 
V rozpravě vystoupili: 
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Josef Kubát 
Jiří Srbek 
Pavel Studnička 
 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Usnesení č. 523 Z nemůže být z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněno.  
 
 

___________________________________________ 
19. 

Darování nemovitosti  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Zastupitelstvu města je předložen návrh na převod domu č.p. 771, Rokycanova ul. do majetku Nadace 
pro rozvoj města. Dům je ve velmi špatném technickém stavu a vyžadoval by značné náklady na 
opravu. Nájemníci tohoto domu souhlasili s přidělením jiných bytů v majetku města. Důvodem jeho 
převodu do majetku nadace je scelení pozemků (sousední pozemky již nadace vlastní) a s tím související 
možnost nakládat s tímto územím jako s celkem. Nadace recipročně městu daruje jiný pozemek, který 
město potřebuje ke svým rozvojovým záměrům. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 524 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
převod bytového domu č.p. 771, ul. Rokycanova, stavební parcely č. 1490/1 (522m2), na 
níž se dům nachází, parcely p.č. 1490/2 - zastavěná plocha a nádvoří (174 m2), vše v KÚ 
Pardubice, a to formou daru Nadaci pro rozvoj města Pardubic se sídlem Pernštýnské 
nám. 1, Pardubice, IČ 46495801. 
 
II. U k l á d á  
odboru majetku a investic uzavřít darovací smlouvu mezi Statutárním městem Pardubice 
a Nadací pro rozvoj města Pardubic se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, IČ 
46495801 k nemovitostem, uvedeným v bodě I. tohoto usnesení. 
Z: Ing. Pilař, OMI, Mgr. Vávrová, KT 
T: 30. 11. 2011 
 

___________________________________________ 
20. 

Bezúplatný převod movitého majetku ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s.  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Zastupitelstvu města je předložen návrh na převod movitého majetku města do majetku ZŠ a PŠ 
Svítání. Tento majetek byl pořízen v rámci dotačního programu a pětiletá doba udržitelnosti byla 
ukončena v červnu 2010. Předmětný majetek je školou plně využíván a městu ze současného stavu 
plynou pouze povinnosti o něj pečovat, z tohoto důvodu je převod doporučen ke schválení. 
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V rozpravě vystoupil: 
Pavel Studnička 
 
Přijaté usnesení č. 525 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
bezúplatný převod hmotného movitého majetku, který je dosud ve vlastnictví statutárního 
města Pardubice, do majetku Základní školy a Praktické školy Svítání, o.p.s., se sídlem 
Komenského 432, Pardubice, IČ: 25916092, dle smlouvy, která je přílohou tohoto 
usnesení. 
 

___________________________________________ 
21. 

Diskuse 
 

Jan Němec – vyjádřil se k předložené informativní zprávě o aktuální situaci v Dostihovém spolku. 
Upozornil na negativní vliv mediálního tlaku na tuto společnost – uvedl konkrétní příklady. 
 
Petr Klimpl  
- vznesl dotaz na výši současné ekonomické ztráty Dostihového spolku,  
- další jeho připomínka se týkala medializace poničení trávníků na závodišti před VP, 
- třetí dotaz se týkal už tradičního běžeckého závodu, který se bohužel letos z důvodu nepřijatelných 

ekonomických podmínek, které Dostihový spolek požadoval, nemohl uskutečnit na pardubickém 
závodišti. 

Reagoval Jan Němec 
- ve věci zmíněného běžeckého závodu konstatoval, že ředitel Dostihového spolku jednal přesně dle 

instrukcí předsedy představenstva a požadoval plnou tržní cenu. V této souvislosti zdůraznil, že 
toto vnímá jako chybu a přislíbil, že pro příští rok se pokusí Dostihový spolek nabídnout 
pardubickým běžcům vstřícnější podmínky. 

- v otázce medializace poškození trávníku před Velkou pardubickou uvedl, že reakci Dostihového 
spolku vnímal jako důležitou především z toho důvodu, aby se minimalizovali další škody (hrozilo 
odpojení elektrického proudu, vody apod., k čemuž nakonec nedošlo). V této souvislosti zdůraznil, 
že Velká pardubická proběhla důstojně a její sledovanost se zvýšila oproti předchozímu roku  

      o 0,5 mil. diváků. 
- nakonec se vyjádřil k ekonomické situaci Dostihového spolku. Uvedl, že ekonomická ztráta se 

skládá ze 3 oblastí, a to z kumulované ztráty ke konci roku 2010 ve výši 8,6 mil. Kč. Dále 
z neřešených pohledávek, jejichž celková suma přesahuje 7 mil. Kč. Dle jeho odhadu bude muset 
dojít k odpisu pohledávek minimálně ve výši 3,5 mil. Kč. A v neposlední řadě z technického 
zhodnocení, které se datuje až k roku 1994. Bohužel k němu docházelo velmi živelně a 
neprokazatelně (bez stavebních povolení, bez ohlášení stavby atd.). Město vyšlo Dostihovému 
spolku vstříc a poskytne mu vzájemným zápočtem 3,6 mil. Kč. Bohužel zbytek ve výši 7,3 mil. Kč 
se zřejmě doložit nepodaří a tato částka bude muset být odepsána. 

Reagoval Petr Beneš – doplnil Jana Němce ve věci technického zhodnocení.  
 
Anna Kučerová 
- poděkovala za schválení usnesení týkající se zateplení ZŠ Závodu míru, 
- upozornila na gramatické chyby v některých předložených materiálech. 
 
Jiří Rozinek 
- rovněž vyjádřil souhlas s názorem Jana Němce ve věci medializace problémů Dostihového spolku, 
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- dále informoval členy zastupitelstva města o průběhu čerpání prostředků z IPRM. V této souvislosti 
uvedl, že město má v úmyslu vyměnit projekt rekonstrukce plaveckého areálu za projekty, které se 
týkají veřejných prostranství (konkr. tř. Míru, Sladkovského ul. a náměstí Republiky) a v této věci 
požádalo Regionální radu o její vyjádření. Regionální rada se ke všem dotazům vyjádřila kladně, tedy 
že je možné o tyto změny požádat. 

 
Alexandr Krejčíř – vznesl dotaz, zda se jedná o uznatelné náklady v rámci IPRM i v případě, že by se 
jednalo o dopravu. 
Reagoval Jiří Rozinek – jako uznatelné výdaje je možné uplatnit náklady, které se týkají veřejných 
prostranství. Např. u tř. Míru, která je jako celek považována za veřejné prostranství, by nemělo být 
problémem, že je zde vedena veřejná doprava. Ale je především nutné tyto změny pečlivě zdůvodnit. 
 
Petr Klimpl 
- poděkoval za předloženou informativní zprávu týkající se pracovněprávních sporů. 
 
Jiří Lejhanec 
- požádal o vyjádření ke zrušenému výběrovému řízení na žehové pece pro pardubické krematorium, 
- jeho další připomínka se týkala zařazení tř. Míru do IPRM. Z hlediska časové náročnosti doporučil 

řešit financování tř. Míru jiným způsobem. 
Reagovala Lea Tomková, SmP a.s. – uvedla, že na pořízení žehových pecí bylo vypsáno poptávkové řízení, 
které však bylo následně zrušeno a o dalším postupu rozhodlo představenstvo společnosti. 
Reagoval Ladislav Koudelka - jako člen představenstva SmP a.s. doplnil ředitelku Tomkovou. Uvedl, že 
v rámci poptávkového řízení byly doručeny 2 nabídky na pořízení nových pecí, představenstvo ale 
zároveň zvažovalo i možnost generální opravy stávajících pecí. Nakonec se představenstvo rozhodlo 
pro variantu generální opravy, která byla výrazně finančně výhodnější. Generální opravu by měla 
provádět firma Teplotechna, která je dodavatelem stávajících pecí. 
 
 

_________________________________________ 
 

Jednání bylo ukončeno v 18.45  hodin. 
________________________________________________ 

 
 
 

……………………………….. 
    

    Štěpánka  F r a ň k o v á  
  primátor města 

 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é:       Anna  K u č e r o v á 

Dne 9. 11. 2011 
 

 
        Evžen  E r b a n 

Dne 10. 11. 2011 
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Pardubice, 7. 11. 2011       Jména jsou uváděna bez titulů 
Zpracovala: Iveta Adámková, organizační odd. MmP 
Originál zápisu vč. všech příloh a zvukového záznamu je k dispozici na organizačním oddělení MmP. Celkem 30 listů originálu 
zápisu. 


