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Kancelář primátora 

Návrhy na usnesení na 5. zasedání ZmP dne 20.03.2023 

1 

Převody a prodeje nemovitostí 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/8 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, 

a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, za kupní 

cenu navrženou statutárním městem Pardubice  ve výši 3.000,- Kč/m2+DPH v případě, že 

pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, 

kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku žadatelem.  

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětné pozemky a 

po vkladu práva vyplývajícího z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/8 o výměře 

cca 90 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31 3. 2024 

Důvodová zpráva 

Společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, 

Kostelecká 879/59, PSČ 19600, žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/8 o 

výměře cca 90 m2 v k.ú. Pardubice za kupní cenu doporučenou Komisí pro pozemky a 

reklamu dne 16.1.2023 ve výši 3.000,-Kč/m2. 

 



Původně společnost požádala o prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/8 o 

výměře cca 100 m2 a pozemku označeného jako p.p.č. 3710/35 o výměře 145 m2, vše v k.ú. 

Pardubice.  

Komise pro pozemky a reklamu dne 23.8.2022 doporučila prodej pouze části pozemku 

označeného jako p.p.č. 3710/8 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Pardubice za cenu stanovenou 

znalecký posudkem. 

Znaleckým posudkem č. 598_39_22 ze dne 24.10.2022 o ceně v čase a místě byla stanovena 

výše 1.365,-Kč/m2. Výše kupní ceny dle znaleckého posudku byla předložena Komisi pro 

pozemky a reklamu dne 16.1.2023, která doporučila kupní cenu ve výši 3.000,-Kč/m2. 

 

Pozn. OMI: Žadatel byl s doporučením Komise pro pozemky a reklamu ze dne 16.1.2023 

seznámen, Souhlasí s projednáváním pouze prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 

3710/8 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Pardubice za kupní cenu  ve výši 3.000,-Kč/m2. 

 

Zdůvodnění žadatele: výstavba parkoviště u Obytného souboru Zelená terasa, technická 

zpráva je uložena ve složce žádosti. 

 

Liniové stavby dle technické mapy: vodovod, VO 

Popis pozemku: zeleň, zámková dlažba - stojany na kola  

Vyjádření spol. Vodovody a kanalizace a.s., IČO 60108631, ze dne 29. 6. 2022:  

Zřízení věcného břemene za úplatu 1,000,- Kč bez DPH/pozemek, dle "zásad" - k uložení sítí 

došlo před 20. 4. 2020. Z důvodu ochrany inženýrských sítí při změně vlastníka nemovitosti. 

Zák. č. 89/20212 Sb., obč. zák. §1257 a následující. Pozemky jsou dotčeny vodovodem PE d 

225 a podzemními hydranty. Žádost o zřízení věcného břemene podaná na OMI dne 29. 6. 

2022. 

 

Vyjádření spol. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, ze dne 9. 5. 2022: 

V příloze Vám zasíláme zpět situaci zájmového území, do které jsme zakreslili stávající trasu 

veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku SmP a.s. podle stavu k 1.5.2022.  Souborem VO 

je dotčen pozemek p.č.3710/35   k.ú. Pardubice.  

SmP a.s. by souhlasili pouze s prodejem části pozemku 3710/35 k.ú. Pardubice nezatíženého 

souborem VO, a to včetně ochranného pásma VO. Tedy prostor min. 1 m od kabelového 

vedení a stožáru VO. Část pozemku se souborem VO vč. uvedeného ochranného pásma je 

třeba geodeticky oddělit a ponechat v majetku statutárního města Pardubice, a to z důvodu 

zajištění správy, údržby a rekonstrukce souboru VO. 

Kabelové vedení a stožár VO byly v uplynulém měsíci v rámci rekonstrukce VO vyměněny za 

nové a po kolaudaci VO bude zhotoven geometrický plán, dle kterého bude možné zjistit 

přesnou polohu souboru VO. 

K odsouhlasení na SmP a.s. je třeba doložit návrh nového geodetického oddělení pozemků, 

ve kterém bude zakreslena trasa stávajícího kabelového vedení VO. 

S prodejem pozemku p.č. 3710/8 k.ú. Pardubice souhlasíme, zde se soubor VO nenachází. 



 

Zveřejněno dne 6. 5. 2022, č. 15/2022, dne 29. 8. 2022, č. 25/2022  

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

- nemáme námitek k prodeji pozemku, nutné přihlédnout k vyjádření spol. Služeb města 

Pardubic a.s. 12.5.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nesouhlasíme s prodejem - jedna z mála zelených ploch "vnitrobloku". Toto 

vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 13. 5. 

2022 

 

OHA 

- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se předmětná část pozemku nachází 

v ploše s rozdílným způsobem využití SM - Smíšené území městské, rozvojová plocha VIII/4-Z; 

využití pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD;  

- z hlediska koncepčního: požadované části pozemků jsou veřejným prostranstvím - chodník 

a zeleň a jsou důležité pro celkové řešení obytného komplexu a prostupnosti v území; 

nesouhlasíme s prodejem za účelem zřízení dalších parkovacích míst na úkor veřejných 

prostranství a zeleně, ubírání veřejné zeleně na základě potřeb majitelů nemovitostí, kteří 

mají mít vyřešeno parkovací stání na svém pozemku je nekoncepční postup, dle nákresu 

zřejmě chce žadatel budovat parkovací stání na svých pozemcích ve vnitrobloku, který byl 

doteď bez parkování a částečně ozeleněn a pozemky požadované od města do svého záměru 

připojit, zpevněním těchto ploch dojde také ke zhoršení mikroklimatu a kvality obytného 

prostředí v tomto hustě zastavěném místě; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas 

nebo rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 10.5. 2022 

 

OHA, koordinátor 

- není námitek, zřízení parkovacích stání není investičním záměrem či celoměstským 

záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s 

investory, parkování bylo řešeno v rámci správních řízení podle stavebního zákona, 

12.5.2022 

 

SÚ 

- Obytný soubor Zelená terasa byl zkolaudován s patřičným normovým počtem parkovacích 

míst. 

Není tedy vhodné zabírat pro další parkování veřejné prostranství v podobě zeleně. 

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření vydané podle stavebního zákona. 

18.5.2022 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 



- nesouhlasíme s prodejem požadovaných částí pozemků a záborem zeleného veřejného 

prostranství za účelem zřízení parkovacích míst, 19.5.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- v případě, že prodej pozemků bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemků 

navýšena o přísl. sazbu daně, 2.6.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 25.05.2022 

 

právník OMI 

- nedoporučuji prodej veřejných prostranství a veřejné zeleně 

17.6.2022 

 

ORS 

- nedoporučuje prodej veřejných prostranství a zeleně, 19.05.2022 

 

Se zprávou seznámil starosta. Před hlasováním o žádosti společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, 

a.s. proběhla diskuse. Jejím výsledkem byl nový návrh na usnesení. Hlasováno o návrhu: 

Usnesení RMO Pardubice II ze dne 30. 5. 2022, č. 566 

Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, 

a.s. o prodej pozemků za účelem výstavby parkoviště u Obytného souboru Zelená terasa a  

-souhlasí s prodejem úzkého pruhu pozemku označeného jako p.p.č. 3710/8 k.ú. Pardubice o 

výměře cca 100 m2 a  

-nesouhlasí s prodejem pozemku označeného jako p.p.č. 3710/35 k.ú. Pardubice o výměře 

145 m2 (nevhodný zábor veřejné zeleně).  

Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1    

Usnesení bylo přijato. 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 16. 1. 2023 doporučila prodej za kupní cenu ve výši 

3.000,-Kč/m2, nedoporučila prodej za kupní cenu dle znaleckého posudku. 

Komise pro pozemky a reklamu dne 16. 1. 2023 návrh usnesení Přijato, hlasování:  pro 11, 

proti 0, zdržel se 0 

 

Předpokládaný příjem 270.000,- Kč 

Rada dne 8. 2. 2023 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9, proti 0, zdrž. 0 

 

 

Návrh usnesení č. 002 

 



I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném 

znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u pozemků označených jako p.p.č. 1323/26 o 

výměře 79 m2, p.p.č. 1439/6 o výměře 22 m2, p.p.č. 1439/9 o výměře 227 m2, vše v k.ú. 

Pardubice ve vlastnictví  

společnosti HALDA pozemky s.r.o., IČO 17439531, se sídlem Samcova 1177/1, Nové Město, 

110 00 Praha 1, ve prospěch statutárního města Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1323/26 o výměře 79 m2, p.p.č. 1439/6 o 

výměře 22 m2, p.p.č. 1439/9 o výměře 227 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

společnosti HALDA pozemky s.r.o., IČO 17439531, se sídlem Samcova 1177/1, Nové Město, 

110 00 Praha 1, do vlastnictví  statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 21/858/23 ze dne 24.2.2023 ve výši 3.750,-

Kč/m2 Kč + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Kupní 

smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků v rozpočtu města. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1323/26 o výměře 79 

m2, p.p.č. 1439/6 o výměře 22 m2, p.p.č. 1439/9 o výměře 227 m2, vše v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví společnosti HALDA pozemky s.r.o., IČO 17439531, do vlastnictví  statutárního 

města Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31 3. 2024 

Důvodová zpráva 

Společnost HALDA pozemky s.r.o., IČO 17439531, se sídlem Samcova 1177/1, Nové Město, 

110 00 Praha 1, jako vlastník pozemků označených jako p.p.č. 1323/26 o výměře 79 m2, 

p.p.č. 1439/6 o výměře 22 m2, p.p.č. 1439/9 o výměře 227 m2, vše v k.ú. Pardubice, žádá 

statutární město Pardubice o vyjádření, zda město využije předkupního práva podle § 101 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění, které je vloženo v katastru 

nemovitostí u výše uvedeného pozemku ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 

00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 

Zdůvodnění žadatele: Máme za to, že předkupní právo není v této lokalitě aktuální s 

ohledem na to, že bylo u ostatních sousedů zrušeno (viz parcely 1439/10, 1439/8, 1332/5, 

1332/11, 1323/55, 1323/52). 



 

Žádost podaná dne 17. 1. 2023, datum konce zákonné lhůty k využití či nevyužití 

předkupního práva je 17. 4. 2023. Z důvodu časové tísně je žádost předkládána bez 

projednání v Radě města Pardubic. 

 

Popis pozemku: zeleň, část cesty, kontejnerové stání 

 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

- z hlediska koncepce dopravy se ztotožňujeme s vyjádřením OHA. Na uvedených pozemcích 

se v pasportu komunikací nenachází žádná místní ani účelová komunikace ve vlastnictví 

města. 2.2.2023 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP souhlasíme se vzdáním se předkupního práva. Toto vyjádření nenahrazuje 

vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 20. 1. 2023 

 

OHA 

- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se pozemky nachází v ploše s 

rozdílným způsobem využití takto: p. p. č. 1439/6 v rozvojové ploše VI/12/1k - Z pro plochy D 

- systém silniční dopravy pro VPS - VI/WD/82b/M dopravní propojení i/36 - Ležánka,  

p. p. č. 1439/9 - plochy D - systém silniční dopravy pro VPS - VI/WD/82b/M dopravní 

propojení i/36 - Ležánka a severní část pro BP - bydlení nízkopodlažní předměstské 

p. p. č. 1323/26 pro BP - bydlení nízkopodlažní předměstské a VPS - VI/WD/82b/M dopravní 

propojení i/36 - Ležánka a severní část; využití pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD;  

Z hlediska koncepčního: u pozemku 1323/26 lze od práva předkupního odstoupit; 

p. p. č 1439/6 nutno využít předkupního práva a koupit tento pozemek v celém rozsahu 22 

m2,  

u p. p. č. 1439/9, na kterém je předkupní právo vázáno na celý pozemek neboť tato 

komunikace zatím nebyla vyprojektována a umístěna v území, jednat o odkupu nejlépe 

celého pozemku nebo alespoň  jižní části pozemku pod pozemkem 1439/4, který je ve 

vlastnictví Vaku a.s.; jedná se o část pozemku přiléhajícího k místní komunikaci (ul. Na 

Haldě), která umožní navázání na komunikaci na pozemku 1439/8 a ponechá tak možnost 

přístupu do rozvojových ploch pro bydlení; tento pozemek je klíčový pro rozvojové plochy a 

je  zde takto navrhován i v novém územním plánu; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, 

souhlas nebo rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 24.1. 2023 

 

OHA, koordinátor 

- využití či nevyužití předkupního práva není investičním záměrem či celoměstským záměrem 

ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 

30.1.2023 



 

SÚ 

- u ploch, které jsou ve VPS, lze vyvlastnit. Souhlasíme s odstoupením od předkupního práva 

u všech pozemků v žádosti. Toto vyjádření nenahrazuje opatření dle stavebního zákona. 

30.1.2023 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- z majetkového hlediska souhlasíme s nevyužitím předkupního práva, 20.1.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- odkoupení pozemků není kryto rozpočtem a v případě využití předkupního práva je nutné 

požádat ve změně rozpočtu o přidělení finančních prostředků na odkup pozemků, 25.1.2023 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 02.02.2023 

 

právník OMI 

- Předkupní právo bylo zřízeno dle § 101 Z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, k pozemku 

určenému územním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu. V případě, že se město 

rozhodne předkupního práva využít, je povinno ve lhůtě do 3 měsíců od vyrozumění 

žadatelem o zamýšleném prodeji zaslat žadateli odpověď, ve které vymezí předmět koupě, 

uvede kupní cenu a stanoví lhůtu pro uzavření kupní smlouvy (nejméně 30 dní), zároveň také 

musí žadateli zaslat návrh kupní smlouvy a znalecký posudek. Kupní cena bude v návrhu 

smlouvy navržena na základě znaleckého posudku o výši ceny obvyklé a ceny zjištěné 

předmětné nemovitosti, přičemž do návrhu kupní smlouvy se uvede ta cena, která je vyšší. 

Výše kupní ceny zároveň musí být před odesláním odpovědi žadateli schválena 

zastupitelstvem města. V případě, že žadatel nebude souhlasit s navrhovanou kupní cenou 

dle znaleckého posudku, zašle do 3 měsíců město svůj návrh kupní smlouvy s jím navrženou 

kupní cenou dle znaleckého posudku, který si sám nechal zhotovit. Tento znalecký posudek 

žadatel také zašle městu. K přijetí návrhu žadatele s jím určenou kupní cenou musí být tato 

nová kupní cena opět schválena zastupitelstvem města. Pokud se však město a žadatel na 

výši kupní ceny nedohodnou, musí město buď podat návrh na určení kupní ceny soudu nebo 

žadateli vydat potvrzení o zániku předkupního práva. Pokud se město rozhodne předkupního 

práva nevyužít nebo nezašle žadateli odpověď ve lhůtě 3 měsíců nebo nedojde k uzavření 

kupní smlouvy do 6 měsíců od doručení návrhu s kupní cenou určenou žadatelem (neplatí v 

případě, kdy je podán návrh k soudu), předkupní právo zanikne.  

 

v případě pozemku p.p.č. 1439/9 se zdá, že předkupní právo bylo zřízeno pouze k části 

pozemku (dle snímku z ÚP) - nutno ověřit.  Je-li předkupní právo vymezeno pouze k části 

pozemku, je předmětem nabídky příslušná část pozemku. Geometrický plán a sdělení SÚ o 

dělení pozemku, příp. rozhodnutí o dělení pozemku musí zabezpečit na své náklady město. 



Lhůta pro využití předkupního práva se po dobu řízení přerušuje, vlastník pozemku musí být 

o této skutečnosti vyrozuměn.  1.2.2023 

 

ORS 

- nemá námitek k využití předkupního práva vyjma pozemku 1323/26, 26.01.2023 

 

Usnesení RMO Pardubice I ze dne 1. 2. 2023: 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO        (pro 0, proti 4, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I souhlasí se vzdání se předkupního práva k pozemkům 

označených jako p.p.č. 1326 o výměře 79 m2,, p.p.č. 1439/6 o výměře 22 m2, p.p.č. 1439/9 o 

výměře 227 m2, vše v k. ú. Pardubice  ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ: 

00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, žadatel Spolek HALDA pozemky s.r.o., 

IČO: 174395731 se sídlem Samcova 1177/1, Nové Město, 110 00 Praha 1. 

Zdůvodnění: MOI chce zachovat vliv v území pro město Pardubice  

 

Znaleckým posudkem č. 21/858/23 ze dne 24.2.2023 o ceně v čase a místě obvyklé, kterým 

byla stanovena kupní cena ve výši 3.750,-Kč/m2.  

 

Předpokládaný výdej  1.230.000,-Kč 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 20.02.2023 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 10, 

proti 0, zdržel se 1 

 

 

Návrh usnesení č. 003 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 11 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Opočínek z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 

určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 

znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že 

pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, 

kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadateli. Žadatelé uhradí 

náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 

posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

předmětný pozemek se společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, a 

po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 



II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 11 o výměře cca 

180 m2 v k.ú. Opočínek z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31 3. 2024 

Důvodová zpráva 

XXXXXXXXXXXXX, žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 11 o výměře cca 180 

m2 v k.ú. Opočínek. 

Zdůvodnění žadatele: Žádáme o úplatný převod části pozemku p.p.č. 11 v k.ú. Opočínek. 

Požadovaná část pozemku bezprostředně sousedí s pozemkem st.p.č. 44 vlastněným paní 

XXXXXXXXXXXXX. Rádi bychom pozemek koupili z důvodu chystané rekonstrukce, aby stavba 

nebyla na samé hranici pozemku a dále abychom mohli v souladu s legislativou umístit okna 

na východní stranu stavby. Dalším důvodem je fakt, že historicky byla stavba průjezdná z 

pozemku č. 11 a během rekonstrukce chceme přístup pro zemědělskou techniku obnovit a 

rádi bychom ho měli zajištěn z vlastního pozemku. Požadovaná část je v současnosti zarostlá 

náletovými dřevinami. 

 

Liniové stavby dle technické mapy: vodovod, plyn-VB 

Popis pozemku: náletové dřeviny 

 

Vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, ze dne 7. 11. 2022: 

Zřízení věcného břemene za úplatu 1,000,- Kč bez DPH/pozemek, dle "zásad" - k uložení sítí 

došlo před 20. 4. 2020. Z důvodu ochrany inženýrských sítí při změně vlastníka nemovitosti. 

Zák. č. 89/20212 Sb., obč. zák. §1257 a následující. Pozemek je dotčen vodovodem d PVC 110 

a podzemním hydrantem DN 80. Žádost o zřízení věcného břemene podaná na OMI dne 7. 

11. 2022. 

 

Zveřejněno dne 2. 11. 2022, č. 33/2022 

Vyjádření odborů a obvodu:  

 

OD 

- nemáme námitek, na uvedené části pozemku se v pasportu komunikací nenachází žádná 

místní ani účelová komunikace v majetku města. Na uvedené části pozemku se nenachází ani 

žádná pozemní komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 zákona o pozemních komunikacích. 

18.11.2022 

 

OŽP 



-  z hlediska ŽP nemáme námitek s prodejem pozemku po zřízení VB pro vlastníka vodovodu. 

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 

16.11. 2022 

 

OHA 

- z hlediska platného ÚPm Pce se předmětná část pozemku p. p. č. 11 nachází v ploše s 

rozdílným způsobem určení KZ - Zeleň krajinná, využití musí být v souladu s platnou ÚPD; 

- z hlediska koncepčního: stávající stavba je již umístěna na hranici pozemku, tedy 

rekonstrukce a zachování zastavitelné plochy v této hranici je přípustné; není vhodné a je i v 

rozporu s územním plánem rozšiřovat v této lokalitě zastavitelné území, pokud žadatel 

uvažuje s přestavbou dané nemovitosti lze pozemek formou výpůjčky poskytnout na dobu 

nezbytné rekonstrukce, nemovitost je přístupná z veřejné komunikace z jihu; toto vyjádření 

nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle správního řádu a stavebního zákona; 

7. 11. 2022 

 

OHA, koordinátor 

- uvedené případné majetkoprávní vypořádání není investičním záměrem či celoměstským 

záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s 

investory, 8.11.2022 

 

SÚ 

- nesouhlas, rozpor s ÚP. 9.11.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani opatřením 

stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

-nedoporučujeme, žadatelka má nyní vstup do hospodářského stavení ze svého pozemku, 

dočasný zábor pozemku při rekonstrukci se dá řešit např. formou nájmu, 7.11.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku 

navýšena o přísl. sazbu daně, 6.12.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 02.12.2022 

 

právník OMI 

- S ohledem na vyjádření ostatních odborů a na vyjádření OHA nelze doporučit prodej 

pozemku, dočasný zábor doporučuji řešit prostřednictvím nájemní smlouvy.  

30.11.2022 

 

ORS 



- doporučuje dočasný zábor formou nájmu, rozšíření zastavitelného území by bylo dle 

stanoviska OHA v rozporu s UP, 09.11.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice VI ze dne 19. 12. 2022, č.  R2022-37 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s prodejem části pozemku označeného jako p. č. 11 o výměře 

cca 180 m2 v k. ú. Opočínek, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví paní JXXXXXXXXXXXXX. 

(4 pro, 1 se zdržel) 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 16. 1. 2023 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, 

proti 7, zdržel se 4 

 

Rada dne 8. 2. 2023 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, proti 9, zdrž. 0 

 

 

Návrh usnesení č. 004 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2665/42 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Pardubice 

z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Elektrárna Františka 

Křižíka s.r.o., IČO 28764200, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě 

obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o 

DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 

geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 

žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.       

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou 

dle zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na 

předmětném pozemku. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2665/42 o výměře 

cca 15 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

společnosti Elektrárna Františka Křižíka s.r.o., IČO 28764200. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 3. 2024 



Důvodová zpráva 

Společnost Elektrárna Františka Křižíka s.r.o., IČO 28764200, se sídlem Arnošta z Pardubic 

2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, žádá o  

-prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2665/42 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Pardubice  

nebo  

-nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2665/42 o výměře 15 m2 v k.ú. Pardubice, za 

účelem umístění a provozování klimatizační jednotky, na dobu určitou 20 až 25 let 

Zdůvodnění žadatele: Umístění klimatizačního zařízení na ochlazování serverovny. 

Klimatizační jednotka se nebude na severní části vedle budovy čp. 2789 nebude přehřívat 

jako na stávající jižní straně a bude zabezpečena oplocením. 

 

Pozn. OMI: dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na 

pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění je v této 

lokalitě pro podnikatelské aktivity stanovena platba za nájemné ve výši 700,- Kč/m2/rok. 

 

Dle výpisu z KN je pozemek p.p.č. 2665/42 v k.ú. Pardubice v celém rozsahu dotčen věcným 

břemenem pro spol. EOP Distribuce, a.s., IČO 28800621. 

 

Liniové stavby dle technické mapy: vodovod, sděl. vedení, vedení EOP Distribuce, a.s. - VB 

Popis pozemku: travnatý pozemek 

 

Vyjádření spol. CETIN a.s., IČO 04084063, ze dne 16. 12. 2022: 

Předmětné telekomunikační sítě, včetně rozvaděče, byly realizovány za účinnosti zákona 

číslo 110/1964 Sb. o telekomunikacích. Dle tohoto zákona (§ 12) jsou telekomunikační sítě 

věcným břemenem váznoucím na nemovitosti, které se nezapisovalo do katastru 

nemovitostí. Majitel pozemku je povinen toto věcné břemeno respektovat a stejně tak i 

ochranné pásmo telekomunikačních sítí, které činí 0,5 m na všechny strany od krajního 

vedení. V tomto pásmu mimo jiné nesmí být umisťovány pevné stavby či vysazovány trvalé 

porosty, které by znemožňovaly či znesnadňovaly přístup k těmto sítím. 

Za předpokladu respektování výše uvedeného nemá společnost CETIN a.s. námitek k 

převodu nebo nájmu části daného pozemku. 

 

Vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, ze dne 23. 12. 2022: 

Zájmového území p.č. 2665/42 není dotčeno kanalizací ani vodovodem v našem majetku. 

Pouze se zde nacházejí kanalizační a vodovodní přípojky v majetku vlastníka nemovitosti 

(žadatele). 

 

Zveřejněno dne 2. 11. 2022, č. 33/2022  

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

Prodej - nemáme námitek, na uvedené části pozemku se v pasportu komunikací nenachází 



žádná místní ani účelová komunikace v majetku města. Na uvedené části pozemku se 

nenachází ani žádná pozemní komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 zákona o pozemních 

komunikacích.18.11.2022 

-nájem - nemáme námitek, na uvedené části pozemku se v pasportu komunikací nenachází 

žádná místní ani účelová komunikace v majetku města. Na uvedené části pozemku se 

nenachází ani žádná pozemní komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 zákona o pozemních 

komunikacích.18.11.2022 

 

OŽP 

-prodej-   z hlediska ŽP nesouhlasíme - zatravněný pás. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, 

souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 16.11. 2022 

-nájem - z hlediska ŽP nesouhlasíme - zelený pás. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, 

souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 16.11. 2022 

 

OHA 

- z hlediska platného ÚPm Pce se předmětná část pozemku nachází ve stabilizované ploše s 

rozdílným způsobem určení OV - Občanská vybavenost vyšší, využití musí být v souladu s 

platnou ÚPD; 

- z hlediska koncepčního: vhodnější by bylo řešení umístění klimatizace na fasádě nebo uvnitř 

budovy s výduchy na fasádě, na požadovaném části pozemku je mnoho sítí včetně poklopu 

horkovodu, který musí být jistě přístupný bez omezení; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, 

souhlas nebo rozhodnutí podle správního řádu a stavebního zákona; 7. 11. 2022 

Prodej - nedoporučujeme, na pozemku velké množství sítí a zeleň 

-nájem - možný, při zachování přístupnosti pozemku, tedy bez oplocení  

 

OHA, koordinátor 

- prodej: prodej části pozemku parc. č. 2665/42 v k.ú. Pardubice není investičním záměrem či 

celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro 

spolupráci s investory, 9.11.2022 

-nájem: nájem části pozemku parc. č. 2665/42 v k.ú. Pardubice není investičním záměrem či 

celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro 

spolupráci s investory, 9.11.2022 

 

SÚ 

Prodej nedoporučujeme, kolize se sítěmi. 11.11.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

-nájem možný. 11.11.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani opatřením stavebního 

úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

Prodej - v případě souhlasu vlastníků sítí nemáme námitek, 7.11.2022 



-nájem - v případě neschválení prodeje a souhlasu vlastníků sítí nemáme námitky, 7.11.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

Prodej - v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena 

pozemku navýšena o přísl. sazbu daně, 6.12.2022 

-nájem - nájem pozemku spadá do režimu DPH, 6.12.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

Prodej neeviduji investiční akci, 02.12.2022 

-nájem neeviduji investiční akci, 02.12.2022 

 

právník OMI 

Prodej - s ohledem na vyjádření ostatních odborů nelze doporučit, pozemek je veřejnou 

zelení.  

-nájem - s ohledem na požadavek žadatele oplotit pronajatou část pozemku lze s 

přihlédnutím k vyjádření OHA a OŽP doporučit nájem pouze nezbytně nutné části pozemku 

pro umístění klimatizační jednotky.  

31.11.2022 

 

ORS 

Prodej doporučuje pronájem, 09.11.2022 

-nájem doporučuje pronájem, 09.11.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice I ze dne 14.12.2022: 

NÍŽE UVEDENÉ USENESENÍ NEBYLO PŘIJATO          (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I souhlasí s prodejem části pozemku označeného jako 

p.p.č. 2665/42 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Pardubice nebo  

s nájmem části pozemku označeného jako p.p.č. 2665/42 o výměře 15 m2 v k.ú. Pardubice, 

za účelem umístění a provozování klimatizační jednotky, na dobu určitou 20 až 25 let 

společnosti Elektrárna Františka Křižíka s.r.o., IČO 28764200, se sídlem Arnošta z Pardubic 

2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 

 

Předpokládaný příjem  - nájem: 10.500,- Kč/rok. 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 16. 1. 2023 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, 

proti 9, zdržel se 2 

 

Rada dne 8. 2. 2023 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, proti 9, zdrž. 0 



 

 

Návrh usnesení č. 005 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod částí pozemků označených jako p.p.č. 332/5 o výměře cca 125 m2 a 

p.p.č. 332/4 o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Popkovice z vlastnictví statutárního města 

Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, po doložení geometrického plánu, kterým bude 

upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. 

Smlouva o bezúplatném převodu bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene na předmětné pozemky se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po 

vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 332/5 o výměře cca 125 m2 a p.p.č. 332/4 o 

výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Popkovice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení 

ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 

Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu 

DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených 

částí pozemků, žadatelem. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

předmětné pozemky se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv 

vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu částí pozemků označených jako p.p.č. 332/5 o 

výměře cca 125 m2 a p.p.č. 332/4 o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Popkovice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 3. 2024 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 332/5 o výměře cca 

125 m2 a p.p.č. 332/4 o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Popkovice z vlastnictví statutárního 



města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 3. 2024 

Důvodová zpráva 

XXXXXXXXXXXXX, žádá o 

- bezúplatný převod nebo prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 332/5 o výměře cca 

125 m2 a p.p.č. 332/4 o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Popkovice 

nebo o  

-zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 332/5 o výměře cca 

125 m2, p.p.č. 332/4 o výměře cca 25 m2, oba v k.ú. Popkovice, spočívajícího v právu chůze a 

jízdy, ve prospěch vlastníka pozemků a pro každého dalšího vlastníka pozemků označených 

jako p.p.č. 296/2, p.p.č. 296/3, p.p.č. 305/5, vše v k.ú. Popkovice 

Zdůvodnění žadatele: převod nebo prodej či věcné břemeno z důvodu realizace sjezdu do 

sportovního areálu + příloha Vyjádření ŘSD ČR ke zřízení sjezdu včetně situace – uloženo ve 

složce žádosti. 

Doplnění žádosti ze dne 9. 12. 2022: Závazné stanovisko Policie ČR ke zřízení připojení 

sousední nemovitosti pozemku p.p.č. 332/5 k.ú. Pardubice č.j. KRPE-55282.1/ČJ-2021-

1700DP je uloženo ve složce žádosti. 

Liniové stavby dle technické mapy: vrchní vedení elektro 

Popis pozemku: zeleň, náletové dřeviny 

 

Vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, ze dne 10.11. 2022: 

Zřízení smlouvy na věcné břemeno pro narovnání majetkoprávních vztahů k dotčeným 

pozemkům. Parc. č. 332/4, p.p.č. 332/5 k.ú. Popkovice jsou předmětem prodeje třetí osobě a 

zřízení věcného břemene proběhne před prodejem pozemků. Rozsah věcného břemene 

bude na stávající inženýrské sítě v majetku spol. ČEZ Distribuce, a.s. na parc. č. 332/4, p.p.č. 

332/5 k.ú. Popkovice dle přiložené situace s vyznačením VB. Jelikož byly tyto sítě vybudovány 

před účinností zákona č. 458/2000 Sb. navrhujeme náhradu za zřízení věcného břemene ve 

výši 2.000,- Kč + DPH. Věcné břemeno bude zřízeno i v případě, že prodej pozemků nebude 

schválen. Žádost o zřízení věcného břemene byla podaná na OMI dne 10. 11. 2022. 

 

Zveřejněno dne 24. 10. 2022, č. 31/2022 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

-převod na uvedených částech pozemků neevidujeme v pasportu komunikací žádnou místní 

ani účelovou komunikaci v majetku města. Na uvedených pozemcích neexistuje ani žádná 

komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. Doporučujeme uzavření nájemní smlouvy a 

prodej po realizaci stavby. 24.10.2022 



-VB - nedoporučujeme zatěžovat městský pozemek. 24.10.2022 

 

OŽP 

-převod- z hlediska ŽP nemáme námitek, ale převodem pozemku se podpoří protiprávní (z 

hlediska ochrany lesa a ZPF) jednání na jeho pozemcích. Toto vyjádření nenahrazuje 

vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 26. 10. 2022 

-VB - z hlediska ŽP nemáme námitek, ale převodem pozemku se podpoří protiprávní (z 

hlediska ochrany lesa a ZPF) jednání na jeho pozemcích.  Toto vyjádření nenahrazuje 

vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 26. 10. 2022 

 

OHA 

- z hlediska platného ÚPm Pce se pozemky respektive jejich části nachází v plochách s 

rozdílným způsobem využití takto:  

p. p. č. 332/4 v PL - plochy lesní stabilizované 

p. p. č. 332/5 v ploše RS - Sportovní areály a PL-plochy plnící funkci lesa; v rozvojová ploše 

X/139-Z pro kterou je stanovena následující podmínka pro využití: Výstavba je zde 

podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z komunikace I/2 (do doby její 

přeložky). Prostorová regulace bude řešena územní studií. Umístění objektů bude 

respektovat ochranné pásmo lesa, využití musí být s v souladu s ÚPm Pce a využití pozemků 

lze řešit až na základě zpracované územní studie jako podkladu pro rozhodování v území; 

Z hlediska koncepčního: žadatel podal na OHA podnět k pořízení územní studie a OHA 

zpracoval zadání, které žadateli předal; žadatel uvažoval s pořízením Územní studie na své 

náklady, nicméně se tak do dnešního dne nestalo. Řešena by musela být celá rozvojová 

lokalita v ploše X/139-Z, do pořízení studie, která specifikuje limity využití území včetně 

stanovení prostorové regulace a řešení dopravní obslužnosti jednotlivých částí rozvojové 

lokality;  

-převod - není vhodné prodávat tyto pozemky dříve než dojde ke zpřesnění řešení dané 

lokality zejména s ohledem na dopravní obslužnost a stanovení regulací pro možné využití  

-VB - žadatel je vlastníkem pozemku 296/3, který přímo navazuje na pozemek 296/2 a 

komunikace a je tedy možné zřídit sjezd přes tento pozemek, není tedy účelné zatěžovat 

městský pozemek věcným břemenem; pokud by věcné břemeno bylo schváleno, 

doporučujeme ho redukovat na nezbytně nutnou plochu (tedy ne v dle předloženého návrhu 

125 m2 a 25 m2), a to nejlépe až po projednání záměru sjezdu s dotčenými subjekty, které 

povolují sjezd z komunikace 1.třídy; tento názor nenahrazuje souhlas nebo rozhodnutí dle 

správního řádu a stavebního zákona, 19.11. 2022 

 

OHA, koordinátor 

-převod - bezúplatný převod nebo prodej částí pozemků parc. č.  332/5 a 332/4 v k.ú. 

Popkovice není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu schválených 

Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 25.10.2022 

-VB - zřízení služebnosti cesty a stezky na pozemcích parc. č.  332/5 a 332/4 v k.ú. Popkovice 



není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad 

statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 25.10.2022 

 

SÚ 

-převod z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání 

závazného stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta 9.11.2022 (toto 

vyjádření není rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu) 

 

-VB dtto 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

-převod - doporučujeme uzavřít nájemní smlouvu a po realizaci stavby prodej předmětných 

částí pozemků dle geometrického zaměření, 17.10.2022 

-VB - nesouhlasíme, 17.10.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

-převod - v případě, že prodej pozemků bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena 

pozemků navýšena o přísl. sazbu daně,  

-VB zřízení věcného břemene na pozemcích města spadá do režimu DPH, 6.12.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

-převod - neeviduji investiční akci, 10. 11. 2022 

-VB - neeviduji investiční akci, 10. 11. 2022 

 

právník OMI 

- Dle vyjádření ŘSD souhlasí se zřízením sjezdu pouze za splnění podmínek uvedených ve 

vyjádření, avšak pouze pro vozidla zásobování a vozidla zajišťující svoz odpadu. Zřízení sjezdu 

je dále podmíněno kladným stanoviskem Policie ČR - nebylo doloženo k žádosti.  

 

Z právního hlediska by bylo ev. možné zřídit služebnost cesty pouze v omezeném rozsahu - 

pro zajištění přístupu pro vozidla zásobování a vozidla zajišťující svoz odpadu.  

 

Do doby doložení stanoviska Policie ČR nedoporučuji  

30.11.2022 

 

ORS 

-převod doporučuje nejdříve nájemní smlouvu, prodej dle skutečného geom.zaměření po 

realizaci, 24.10.2022 

-VB doporučuje nejdříve nájemní smlouvu, prodej dle skutečného geom.zaměření po 

realizaci, 24.10.2022 

 



Usnesení RMO Pardubice VI ze dne 24. 11. 2022, č. R2022-28 

Rada MO Pardubice VI: 

a)           souhlasí se žádostí o bezúplatný převod částí pozemků označených jako p. p. č. 

332/5 o výměře cca 125 m² a p. p. č. 332/4 o výměře cca 25 m², vše v k. ú. Popkovice, ve 

vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, 

IČ:00274046, do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za účelem realizace sjezdu do sportovního 

areálu, 

b)           souhlasí se  žádostí o prodej částí pozemků označených jako p. p. č. 332/5 o výměře 

cca 125 m² a p. p. č. 332/4 o výměře cca 25 m², vše v k. ú. Popkovice, ve vlastnictví 

statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, 

do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za účelem realizace sjezdu do sportovního areálu, 

c)            souhlasí se žádostí  o věcné břemeno na části pozemků označených jako p. p. č. 

332/5 o výměře cca 125 m² a p. p. č. 332/4 o výměře cca 25 m², vše v k. ú. Popkovice, ve 

vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, 

IČ:00274046, ve prospěch XXXXXXXXXXXXX, za účelem realizace sjezdu do sportovního 

areálu.          (5 proti) 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 16. 1. 2023 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, 

proti 11, zdržel se 0 

 

Rada dne 8. 2. 2023 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, proti 9, zdrž. 0 

 

 

Návrh usnesení č. 006 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o výměře 14.265 m2 v k.ú. Nemošice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti K2 invest s.r.o., IČO 

26008921, se sídlem Chrudim – Chrudim IV, Palackého třída 314, PSČ 53701, za kupní cenu 

určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 

znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že 

pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování 

znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 

Pardubice.       

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětného pozemku z nájemní smlouvy 

(NS_0643/MO4) uzavřené se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406. 



II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o celkové výměře 14.265 m2, v k.ú. 

Nemošice (mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného 

pásma) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti K2 invest 

s.r.o., IČO 26008921, se sídlem Chrudim – Chrudim IV, Palackého třída 314, PSČ 53701, za 

kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé 

vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 

případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 

geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 

žadatelem.  

Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 

znaleckého posudku statutární město Pardubice.       

Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 

25262572. 

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětného pozemku z nájemní smlouvy 

(NS_0643/MO4) uzavřené se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o výměře 14.265 

m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti K2 

invest s.r.o., IČO 26008921. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31 3. 2024 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o celkové 

výměře 14.265 m2, v k.ú. Nemošice (mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení 

včetně jeho ochranného pásma) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

společnosti K2 invest s.r.o., IČO 26008921. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31 3. 2024 

Důvodová zpráva 

Společnost K2 invest s.r.o., IČO 26008921, se sídlem Chrudim – Chrudim IV, Palackého třída 

314, PSČ 53701, žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o výměře 14.265 m2, 



v k.ú. Nemošice. 

Zdůvodnění žadatele: na základě Zveřejnění č. 34/2022 – pozemky a reklama, konkrétně 

bodu č. 3 prodat pozemek označený jako p.p.č. 200/1 o výměře 14.265 m2 v k.ú. Nemošice 

Vás žádáme o odkup výše uvedené pozemkové parcely. 

 

Pozn. OMI: pozemek p.p.č. 200/1 v k.ú. Nemošice je dotčen nájemní smlouvou uzavřenou se 

spol. AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406 (NS_0643/MO4) - zemědělská výroba. 

 

Pozemek p.p.č. 200/1 o výměře 14.265 m2, v k.ú. Nemošice dotčen žádostí Martina Váni o 

směnu uvedeného pozemku za pozemky označené jako p.p.č. 200/6 o výměře 3.912 m2 a 

p.p.č. 360/1 o výměře 619 m2, vše v k.ú. Nemošice formou úplatných převodů.  

 

Liniové stavby dle technické mapy: p.p.č. 200/1 - VO, elektro-VB,  

Popis pozemku: p.p.č. 200/1 – pole  

Vyjádření spol. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, ze dne 23. 11. 2022: 

V příloze Vám zasíláme zpět situaci zájmového území, do které jsme zakreslili stávající trasu 

veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku SmP a.s. podle stavu k 1.11.2022.  Souborem VO 

je dotčen pozemek p.č. 200/1, k.ú. Nemošice.  

SmP a.s. by souhlasili pouze s prodejem části pozemku p.č. 200/1k.ú. Nemošice, 

nezatíženého souborem VO, a to včetně   ochranného pásma VO. Tedy prostor min. 1m od 

kabelového vedení a stožáru VO. Část pozemku se souborem VO vč. uvedeného ochranného 

pásma je třeba geodeticky oddělit a ponechat v majetku statutárního města Pardubice, a to z 

důvodu zajištění správy, údržby a rekonstrukce souboru VO.   

Při oddělování pozemku je vhodné zajistit vytýčení kabelových tras VO SmP a.s. (466 260 

854) z důvodu přesného vymezení průběhu podzemního vedení veřejného osvětlení. 

K odsouhlasení na SmP a.s. je třeba doložit návrh nového geodetického oddělení pozemku, 

ve kterém bude zakreslena trasa stávajícího kabelového vedení VO. 

 

Zveřejněno dne 9. 11. 2022, č. 34/2022 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

- na uvedeném pozemku se v pasportu komunikací nenachází žádná místní ani účelová 

komunikace v majetku města. Nenachází se zde ani komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 

Sb. Ztotožňujeme se s vyjádřením Služeb města Pardubic a.s. 21.12.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nesouhlasíme -z důvodů dělení zemědělských pozemků. Toto vyjádření 

nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 12. 12. 2023 

 

OHA 

- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se předmětný pozemek nachází v 



ploše s rozdílným způsobem využití PZ - Plochy zemědělsky využívané půdy a dále i v Hlukové 

pásmu letiště A - LAmax 85-90dB; využití pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD;  

- z hlediska koncepčního: rozhodně neprodávat,  lépe pronajmout pro zemědělskou činnost, i 

když je zde zatím stavební uzávěra z hlediska náletových koridorů zatím pro výstavbu 

nevyužitelný, je to pozemek strategicky umístění při komunikaci a naproti bytové zástavbě; 

do budoucna bude mít jistě větší hodnotu a mohl by být tlak na zhodnocení pozemku 

formou změny využití pro bydlení; již bylo o tento pozemek žádáno a zatím správně nebylo 

vyhověno  a nebyl prodán; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí 

podle stavebního zákona a správního řádu; 13.12.2022 

 

OHA, koordinátor 

- prodej pozemku parc. č. 200/1 v k.ú. Nemošice není investičním záměrem či celoměstským 

záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s 

investory, budoucí záměr na pozemku parc. č. 200/1 v k.ú. Nemošice Zásadám bude 

pravděpodobně podléhat, investor bude osloven, až bude známa konkrétní podoba, 

8.12.2022 

 

SÚ 

- s prodejem pro zemědělskou činnost není námitek. 15.12.2022 (toto vyjádření není 

rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- z majetkového hlediska nemáme námitek, 2.12.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku 

navýšena o přísl. sazbu daně, 2.1.2023 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 19. 12. 2022 

 

právník OMI 

- Žadatel již v minulosti projevil zájem o odkoupení požadovaného pozemku, přičemž ZmP 

prodej neschválilo (16.12.2021).  

 

Dle vyjádření OHA se jedná o pozemek svou polohou strategický a do budoucna lze očekávat 

jeho zhodnocení. Je povinností obce využívat majetek účelně a hospodárně. Lze se domnívat, 

že převod pozemku v současné době není účelný ani hospodárný.  

 

O prodej tohoto pozemku projevilo zájem již několik žadatelů, proto v případě zamýšleného 

prodeje doporučuji prodej prostřednictvím veřejné dražby, nikoliv přímý prodej.  



2.1.2023 

 

ORS 

- doporučuje ponechat v majetku města a v případě zájmu o zemědělskou činnost nájem, 

16.12.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice IV ze dne 21. 12. 2022, č. 49/4-XII/2022 (0 pro, 5 proti, 0 zdržel se) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí společnosti K2 invest s.r.o., IČO 

26008921, se sídlem Chrudim – Chrudim IV, Palackého třída 314, PSČ 53701, která žádá o 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o výměře 14.265 m2, v k.ú. Nemošice. 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 16. 1. 2023 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, 

proti 11, zdržel se 0 

 

Rada dne 8. 2. 2023 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, proti 9, zdrž. 0 

 

 

Návrh usnesení č. 007 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o výměře 14.265 m2, v k.ú. Nemošice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 

určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 

znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že 

pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování 

znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 

Pardubice.       

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětného pozemku z nájemní smlouvy 

(NS_0643/MO4) uzavřené se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o celkové výměře 14.265 m2, v k.ú. 

Nemošice (mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného 

pásma) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní 

cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé 

vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 

případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 



geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 

žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  

Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 

25262572.      

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětného pozemku z nájemní smlouvy 

(NS_0643/MO4) uzavřené se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 200/6 o výměře 3.912 m2 a p.p.č. 360/1 o 

výměře 619 m2, vše v k.ú. Nemošice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví 

statutárního města Pardubice za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení 

ceny v čase a místě obvyklé. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o výměře 14.265 

m2, v k.ú. Nemošice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31 3. 2024 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o celkové 

výměře 14.265 m2, v k.ú. Nemošice (mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení 

včetně jeho ochranného pásma) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31 3. 2024 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 200/6 o výměře 

3.912 m2 a p.p.č. 360/1 o výměře 619 m2, vše v k.ú. Nemošice z vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX . 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31 3. 2024 



Důvodová zpráva 

XXXXXXXXXXXXX žádá o směnu pozemků formou úplatných převodů: 

-prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o výměře 14.265 m2, v k.ú. Nemošice 

-odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 200/6 o výměře 3.912 m2 a p.p.č. 360/1 o 

výměře 619 m2, vše v k.ú. Nemošice. 

Zdůvodnění žadatele: zemědělská činnost, lepší dostupnost zemědělské techniky. 

 

Pozn. OMI: pozemek p.p.č. 200/1 v k.ú. Nemošice je dotčen nájemní smlouvou uzavřenou se 

spol. AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406 (NS_0643/MO4) - zemědělská výroba. 

Dne 15. 11. 2022 byla na OMI podaná žádost spol. K2 Invest s.r.o., IČO 26008921o prodej 

p.p.č. 200/1 o výměře 14.265 m2, v k.ú. Nemošice. 

 

Liniové stavby dle technické mapy: p.p.č. 200/1 - VO, elektro-VB, p.p.č. 200/6 - sděl. vedení, 

elektro, p.p.č. 360/1 – plyn 

Popis pozemku: p.p.č. 200/1 – pole (kukuřice), p.p.č. 200/6 a p.p.č. 360/1 - okraj pole 

 

Vyjádření spol. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, ze dne 23. 11. 2022: 

V příloze Vám zasíláme zpět situaci zájmového území, do které jsme zakreslili stávající trasu 

veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku SmP a.s. podle stavu k 1.11.2022.  Souborem VO 

je dotčen pozemek p.č. 200/1, 200/7 k.ú. Nemošice.  

SmP a.s. by souhlasili pouze s prodejem části pozemku p.č. 200/1k.ú. Nemošice, 

nezatíženého souborem VO, a to včetně   ochranného pásma VO. Tedy prostor min. 1 m od 

kabelového vedení a stožáru VO.  Část pozemku se souborem VO vč. uvedeného ochranného 

pásma je třeba geodeticky oddělit a ponechat v majetku statutárního města Pardubice, a to z 

důvodu zajištění správy, údržby a rekonstrukce souboru VO.  V rámci této záležitosti by bylo 

žádoucí od žadatele pana Váni, získat část pozemku 200/7 k.ú. Nemošice dnes zatíženého 

souborem VO, a to včetně ochranného pásma VO, tedy prostor min. 1 m. 

V pozemku p.č. 200/6 a 360/1 k.ú. Nemošice nemáme uloženy žádné sítě v našem majetku či 

správě. 

Při oddělování pozemků je vhodné zajistit vytýčení kabelových tras VO SmP a.s. (466 260 

854) z důvodu přesného vymezení průběhu podzemního vedení veřejného osvětlení. 

K odsouhlasení na SmP a.s. je třeba doložit návrh nového geodetického oddělení pozemků, 

ve kterém bude zakreslena trasa stávajícího kabelového vedení VO. 

 

Zveřejněno dne 9. 11. 2022, č. 34/2022 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

-nemáme námitek. Na pozemcích p.č. 200/1, 200/6 a 360/1 v k.ú. Nemošice neevidujeme v 

pasportu komunikací žádnou místní ani účelovou komunikaci v majetku města. Na pozemku 

p.č. 360/1 v k.ú. Nemošice evidujeme v pasportu komunikací místní komunikace III. třídy s 

číslem úseku 134413531, která je majetkem Statutárního města Pardubic. 18.11.2022. 



 

OŽP 

-  z hlediska ŽP nesouhlasíme - ponechat nájem současnému nájemci. Toto vyjádření 

nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 16.11. 2022 

 

OHA 

- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se předmětný požadovaný pozemek 

p. č. 200/1 o výměře 14.265 m2, v k.ú. Nemošice nachází v ploše s rozdílným způsobem 

využití PZ - Plochy zemědělsky využívané půdy a dále i v Hlukové pásmu letiště A - LAmax 85-

90dB 

Nabízené pozemky p.č. 200/6 o výměře 3.912 m2 a p.č. 360/1 o výměře 619 m2, vše v k.ú. 

Nemošice v ploše s rozdílným způsobem využití PZ - Plochy zemědělsky využívané půdy a 

dále i v Hlukové pásmu letiště A - LAmax 85-90dB; využití pozemku musí být v souladu s 

platnou ÚPD;  

- z hlediska koncepčního: nedoporučujeme prodávat a ani formou převodů, výměra 

nabízených pozemků je třetinová oproti požadované, lépe pronajmout pro zemědělskou 

činnost, z čehož pro město plyne příjem a ponechat pro budoucí možné zhodnocení, i když je 

zde zatím stavební uzávěru z hlediska náletových koridorů je to pozemek strategicky 

umístění při komunikaci a navazující na zástavbu; do budoucna bude mít jistě větší hodnotu 

a mohl by být tlak na zhodnocení pozemku formou změny využití pro bydlení; pozemek 

sousedí s dalšími pozemky (min.6 dalších vlastníků), pokud by se prodával pak nejlépe 

formou dražby pro co nejlepší výnos z prodeje; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas 

nebo rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 9.11. 2022 

 

OHA, koordinátor 

- uvedený záměr (zemědělská činnost) není investičním záměrem či celoměstským záměrem 

ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 

28.11.2022 

 

SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek, 21.11.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím 

ani opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- z majetkového hlediska nemáme námitek, 10.11.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

Prodej - v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena 

pozemku navýšena o přísl. sazbu daně, 

Odkoupení pozemků je kryto rozpočtem přes položku "Majetkoprávní vypořádání pozemků", 

dle zásad, 6.12.2022 



 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 08.12.2022 

 

právník OMI 

- Žadatel již v minulosti projevil zájem o odkoupení požadovaného pozemku, přičemž ZmP 

prodej neschválilo (16.12.2021).  

Výměra požadovaných a nabízených pozemků je ve značném nepoměru. Z vyjádření 

ostatních odborů nevyplývá, že by nabízené pozemky byly pro městu potřebné či nezbytné, 

naopak stávající pozemky jsou dle vyjádření OHA strategické a do budoucna lze očekávat 

jejich zhodnocení. Je povinností obce využívat majetek účelně a hospodárně. Lze se 

domnívat, že nabízená směna by nebyla účelná, ani hospodárná. Záměr žadatele využít 

pozemky pro zemědělskou činnost lze realizovat prostřednictvím nájemní/pachtovní 

smlouvy.  

O prodej tohoto pozemku projevilo zájem již několik žadatelů, proto v případě zamýšleného 

prodeje doporučuji prodej prostřednictvím veřejné dražby, nikoliv přímý prodej. 12.12.2022 

 

ORS 

- doporučuje ponechat v majetku města a v případě zájmu nájem, 06.12.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice IV ze dne 21. 12. 2022, č. 50/4-XII/2022 (0 pro, 5 proti, 0 zdržel se) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí pana XXXXXXXXXXXXX, který žádá o 

směnu pozemků formou úplatných převodů: 

-prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o výměře 14.265 m2, v k.ú. Nemošice 

-odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 200/6 o výměře 3.912 m2 a p.p.č. 360/1 o 

výměře 619 m2, vše v k.ú. Nemošice. 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 16. 1. 2023 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, 

proti 11, zdržel se 0 

 

Rada dne 8. 2. 2023 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, proti 9, zdrž. 0 

 

2 

Revokace - pozemky 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 



I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

usnesení č. 'Z/3167/2022'. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod pozemku označeného jako st.p.č. 34 o výměře 21 m2, jehož součástí je 

stavba bez čp/če, jiná stavba (zvonice), pozemků označených jako p.p.č. 19 o výměře 1.303 

m2, p.p.č. 26/3 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Hostovice u Pardubic (dále jenom jako „předmět 

darování“) z vlastnictví Římskokatolické farnosti Dašice, IČO 64243516, se sídlem 

Havlíčkova 1, 533 04 Sezemice, do vlastnictví statutárního města Pardubice a zřízení zákazu 

zcizení včetně darování a zákazu zatížení vůči třetím osobám jako práv věcných k předmětu 

darování ve prospěch Římskokatolické farnosti Dašice, IČO 64243516, a jejich právních 

nástupců, a to na dobu určitou - po dobu existence zvonice a hřbitova na předmětných 

pozemcích. 

V darovací smlouvě bude zakotven závazek statutárního města Pardubice v případě 

budoucího zamýšleného převodu předmětu darování (včetně bezúplatného převodu) třetí 

osobě nabídnout nejdříve předmět darování ke zpětnému bezúplatnému převodu 

Římskokatolické farnosti Dašice, IČO 64243516, popř. jejím právním nástupcům, a to pod 

smluvní pokutou 10.000,-Kč. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku označeného jako st.p.č. 34 o výměře 21 m2, 

jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba (zvonice), pozemků označených jako p.p.č. 

19 o výměře 1.303 m2, p.p.č. 26/3 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Hostovice u Pardubic (dále 

jenom jako „předmět darování“) z vlastnictví Římskokatolické farnosti Dašice, IČO 

64243516, se sídlem Havlíčkova 1, 533 04 Sezemice, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice a smlouvu o zřízení věcného práva spočívajícího v zákazu zcizení včetně darování 

a zákazu zatížení vůči třetím osobám jako práv věcných k předmětu darování ve prospěch 

Římskokatolické farnosti Dašice, IČO 64243516, a jejich právních nástupců, a to na dobu 

určitou - po dobu existence zvonice a hřbitova na předmětných pozemcích. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31 3. 2024 

Důvodová zpráva 

Zastupitelstvo města Pardubice přijalo dne 22.9.2022 níže uvedené usnesení: 

Přijaté usnesení č. Z/3167/2022 

 



I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje  

bezúplatný převod pozemku označeného jako st.p.č. 34 o výměře 21 m2, jehož součástí je 

stavba bez čp/če, jiná stavba (zvonice), pozemků označených jako p.p.č. 19 o výměře 1.303 

m2, p.p.č. 26/3 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Hostovice u Pardubic z vlastnictví Římskokatolické 

farnosti Dašice, IČO 64243516, se sídlem Havlíčkova 1, 533 04 Sezemice, do vlastnictví 

statutárního města Pardubice a zřízení zákazu zcizení jako věcného práva k pozemku 

označenému jako st.p.č. 34 o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba 

(zvonice), pozemkům označeným jako p.p.č. 19 o výměře 1.303 m2, p.p.č. 26/3 o výměře 7 

m2, vše v k.ú. Hostovice u Pardubic ve prospěch Římskokatolické farnosti Dašice, IČO 

64243516, na dobu určitou - po dobu existence zvonice a hřbitova na předmětných 

pozemcích. 

 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku označeného jako st.p.č. 34 o výměře 21 

m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba (zvonice), pozemků označených jako p.p.č. 

19 o výměře 1.303 m2, p.p.č. 26/3 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Hostovice u Pardubic z 

vlastnictví Římskokatolické farnosti Dašice, IČO 64243516, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 30. 9. 2023 

 

Při vzájemné přípravě smlouvy vznesl zástupce Římskokatolické farnosti Dašice doplňující 

požadavky: 

- rozšíření zákazu zcizení jako práva věcného tak, aby se vztahoval i na bezúplatné převody a 

zřízení zákazu zatížení vůči třetím osobám s výjimkou věcných břemen pro inženýrské sítě,  

- zakotvení povinnosti statutárního města Pardubice v případě budoucího zamýšleného 

převodu výše uvedených nemovitostí na třetí osobu nabídnout tyto nemovitosti nejdříve ke 

zpětnému bezúplatnému převodu Římskokatolické farnosti Dašice, IČO 64243516, popř. 

jejím právním nástupcům, a to pod smluvní pokutou 10.000,-Kč. 

 

Vzhledem k rozsáhlejším změnám usnesení je navrhováno zrušení původního usnesení a 

překládán návrh nového usnesení. 

 

 

Rada dne 8. 2. 2023 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9, proti 0, zdrž. 0 

 

 

Návrh usnesení č. 002 



 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

usnesení č. 'Z/3161/2022' bod I. a III. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 373/1 o výměře 5676 m2 v k.ú. 

Černá za Bory (dle geometrického plánu č. 759-684/2022 p.p.č. 373/1 o nové výměře 5676 

m2) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Pardubického kraje, IČO 

70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice.  

Ve smlouvě o bezúplatném převodu bude zakotveno: 

- ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o 

telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném pozemku, 

- ustanovení o akceptaci sítí (plynárenského zařízení) ve vlastnictví spol. GasNet, s.r.o., IČO 

27295567, uložených do předmětného pozemku. 

Smlouva o bezúplatném převodu bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene na předmětný pozemek se společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 

60108631, a po vkladu práv vyplývajících z této  smlouvy do katastru nemovitostí. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu části pozemku označeného jako p.p.č. 373/1 o 

výměře 5676 m2 v k.ú. Černá za Bory (dle geometrického plánu č. 759-684/2022 p.p.č. 

373/1 o nové výměře 5676 m2) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

Pardubického kraje, IČO 70892822. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31 3. 2024 

Důvodová zpráva 

Zastupitelstvo města Pardubic dne 22.9.2022 přijalo níže uvedené usnesení: 

Přijaté usnesení č. Z/3161/2022 bod I. a bod III.: 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 373/1 o výměře cca 3.700 m2 v k.ú. 

Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Pardubického kraje, 

IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 

Pardubice. Výměra části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. 



Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, 

odborem dopravy MmP a Městským obvodem Pardubice IV.  

Ve smlouvě o bezúplatném převodu bude zakotveno: 

- ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o 

telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných pozemcích, 

- ustanovení o akceptaci sítí (plynárenského zařízení) ve vlastnictví spol. GasNet, s.r.o., IČO 

27295567, uložených do předmětných pozemků, 

- závazek budoucího vlastníka uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na část pozemku 

označeného jako p.p.č. 373/1 v k.ú. Černá za Bory včetně závazku objednání a úhrady 

geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene se společností Služby města 

Pardubic a.s., IČO 25262572, za náhradu 500,00 Kč bez DPH.  

Smlouva o bezúplatném převodu bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene se společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, a společností 

ČEZ Distribuce, a.s., 24729035, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru 

nemovitostí. 

 

III. Zastupitelstvo města Pardubic  

Ukládá  

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu části pozemku označeného jako p.p.č. 373/1 o 

výměře cca 3.700 m2 v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do 

vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 30. 9. 2023 

 

Zastupitelstvo města Pardubic přijalo výše uvedené usnesení týkající se bezúplatného 

převodu části pozemku označeného jako p.p.č. 373/1 o výměře cca 3.700 m2 v k.ú. Černá za 

Bory z vlastnictví města Pardubic do vlastnictví do vlastnictví Pardubického kraje, IČO 

70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice. 

Geometrickým plánem č. 759-684/2022 došlo k přesnému zaměření pozemku pod tělesem 

komunikace a bylo zjištěno, že  výměra činí  5676 m2.  

Geometrický plán byl odsouhlasen Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, odborem 

dopravy MmP a Městským obvodem Pardubice IV.   

 

Podmínky dané původním usnesením byly splněny vyjma podmínky zřízení věcného 

břemene na předmětném pozemku  se společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., 

IČO 60108631, které bylo schváleno v Radě města Pardubic dne 18.1.2023. Smlouva bude 

nyní procesována. Z tohoto důvodu zůstává tato podmínka v textu nového návrhu usnesení. 

 

Smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku označeného jako p.p.č. 373/1 v k.ú. 

Černá za Bory se společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, a se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., 24729035, byly již uzavřeny a vloženy do katastru nemovitostí. 



Na základě výše uvedených skutečností a změnám usnesení je navrhováno zrušení 

původního usnesení a překládán návrh nového usnesení. 

 

 

Rada dne 8. 2. 2023 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9, proti 0, zdrž. 0 
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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Revitalizace objektu J. Palacha č.p. 

363 a 372 - P-PINK 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 8.10.2020  za účelem 

financování části nákladů projektu s názvem „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 

a 372 pro umístění P-PINK, z.ú.“ s ústavem Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se 

sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 63 72 562, a to na 

žádost příjemce dotace ze dne 24. 1. 2023, jímž bude prodloužen termín dosažení účelu 

dotace, včetně souvisejících lhůt, z důvodu časové prodlevy zahájení realizace projektu a s 

tím souvisejícího posunutí termínu čerpání dotačních prostředků od poskytovatele. Znění 

dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace tvoří přílohu tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 8.10.2020  za účelem financování 

části nákladů projektu s názvem „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro 

umístění P-PINK, z.ú.“ s ústavem Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem 

Pardubice, Zelené Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 63 72 562 dle bodu I. tohoto 

usnesení, a to ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

T: 31. 3. 2023 

Z:  Nadrchal Jan, primátor města 

Důvodová zpráva 

Statutární město Pardubice jakožto poskytovatel a ústav Pardubický podnikatelský inkubátor 

z.ú. („P-PINK“) jakožto příjemce uzavřely mezi sebou dne 8. 10. 2020 veřejnoprávní Smlouvu 



o poskytnutí dotace, na základě níž poskytovatel poskytl příjemci investiční dotaci ve výši 

17,000.000,- Kč za účelem financování části nákladů projektu „Revitalizace objektu na Jana 

Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK, z.ú.“. Tato smlouva byla na žádost P-PINK 

upravena dodatkem č. 1 ze dne 28. 7. 2021, jímž byly prodlouženy termíny čerpání dotace a 

související lhůty do 31. 12. 2022, následně pak dodatkem č. 2 ze dne 4. 2. 2022 byla 

navýšena dotace o částku 5,000.000,- Kč a prodlouženy termíny čerpání dotace a související 

lhůty do 31. 3. 2023. 

Dne 24. 1. 2023 obdrželo město žádost příjemce o prodloužení doby dosažení účelu 

obdržené dotace do 31. 5. 2023 a termínu jejího vyúčtování do 30. 6. 2023 z důvodu časové 

prodlevy zahájení realizace projektu. Na základě této žádosti je orgánům města předložen ke 

schválení dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace, který tvoří přílohu usnesení. Žádost P-

PINK obsahující podrobnější informace a zdůvodnění je přílohou této důvodové zprávy. 
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Zastupování města na valných hromadách městských a.s. 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

v návaznosti na usnesení č. Z/088/2022 ze dne 19. 12. 2022 rozšíření delegování zástupců 

města na valné hromady akciových společností s majetkovým podílem města Pardubice 

(přehled společností níže) s účinností od 21. 3. 2023 na tyto další osoby:  

- JUDr. Ervín Perthen, MBA, ev. č. ČAK 09134, bytem Modřínová 1828, Nový Hradec 

Králové, 500 08 Hradec Králové, společník AK PPS advokáti, s.r.o., IČ: 27532640, 

- JUDr. Milan Chmelík, ev. č. ČAK 12535, bytem V. J. Kašpara 579/35, Věkoše, 503 41 

Hradec Králové, společník AK PPS advokáti, s.r.o., IČ: 27532640, 

- Mgr. Milan Musil, ev. č. ČAK 11443, bytem č.p. 72, 503 51 Nové Město; společník AK PPS 

advokáti, s.r.o., IČ: 27532640,  

 

Přehled společností dotčených delegováním dle tohoto usnesení:  

1. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.  

2. Vodovody a kanal. Pardubice a.s.  

3. HOCKEY CLUB DYNAMO Pardubice a.s.   

4. FREE ZONE Pardubice a.s.   

5. Pardubická plavební a.s.  

6. BK PARDUBICE a.s.  



7. Přístav Pardubice a.s.  

8. Vodovody a kanal. Chrudim a.s.   

9. HYDROLABE s.r.o. 

 

Každý zástupce je oprávněn zastupovat město Pardubice na valných hromadách výše 

jmenovaných společností v plném rozsahu samostatně. 

Důvodová zpráva 

V souladu s ustanovením § 84, odst. 2.) písm. f) zákona o obcích v platném znění je 

zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních 

společností, v nichž má obec majetkovou účast. Je navrženo, aby delegování zástupců města 

na valné hromady společností s majetkovým podílem města Pardubice bylo navrženým 

usnesením zastupitelstva ze dne 20. 3. 2023 rozšířeno o další osoby, a to o JUDr. Ervína 

Perthena, MBA, JUDr. Milana Chmelíka a Mgr. Milana Musila, advokáty a společníky PPS 

advokáti, s.r.o  

Důvodem pro schválení návrhu usnesení o rozšíření zastupování města na valných 

hromadách je připravenost města na případnou budoucí složitost agendy budoucí valné 

hromady vč. zajištění přípravy formulováním právního textu vč. jeho projednání ve vedení 

města a následně radě města, a vč. případné navazující obhajoby postupu měst přímo na 

valné hromadě.  

Impulzem pro tento návrh pak byla příprava postupu a hlasování města na valné hromadě 

HC DYNAMO Pardubice a.s. s datem konání dne 17. 2. 2023, kdy město Pardubice 

připravovalo své protinávrhy ke dvěma bodům programu valné hromady, vč. jejich 

projednání Radou města Pardubic dne 8. 2. 2023. 
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Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory 

kultury 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory kultury pro rok 2023 subjektům uvedeným v 

tabulce, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci 

"Navrhovaná výše dotace v Kč". 



II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury pro rok 

2023 se subjekty uvedenými v bodu I tohoto usnesení ve znění přílohy č. 2 - č. 34 tohoto 

usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury pro rok 

2023 ve znění  přílohy č. 2 - č. 34 tohoto usnesení.  

Z: Mgr. Ivana Liedermanová 

T: 30. 11. 2023 

Důvodová zpráva 



Kulturní komise při Radě města Pardubic na svém jednání dne 2. 3. 2023 projednala a posoudila 

předložené žádosti o dotace z Programu podpory kultury pro rok 2023. Jedná se jak o projekty, které 

se pravidelně opakují, tak i o projekty zcela nové. Dotace z Programu podpory kultury se poskytují na 

podporu jednorázových a dlouhodobých akcí, podporu celoroční činnosti zájmových kulturních 

spolků, podporu reprezentace města na výjezdy v tuzemsku a do zahraničí a podporu individuálního 

rozvoje talentů.  

Jednotliví členové kulturní komise každému projektu přidělí své bodové hodnocení. Na 
základě celého bodového hodnocení je následně vypočten průměrný počet bodů, a to jako 
průměr z udělených bodů bez nejvyšší a nejnižší známky. Každý předložený projekt musí 
obdržet minimálně 60 bodů z celkového počtu 100 bodů, aby byl orgánům města 
doporučen k podpoře. 
 
Dle průměrného počtu bodů je následně navržena výše dotace na základě následujícího 
mechanismu: 
- pro projekty s dosaženým průměrným počtem do 59 bodů platí, že nesplnily minimální 

hranici pro udělení dotace; závěrem je návrh na nepřidělení dotace,   
- pro projekty s průměrným počtem bodů 80 a vyšším platí, že navrhovaná výše dotace se 

rovná požadované dotaci, 
- pro projekty s průměrným počtem bodů mezi 60 a 79 je navržena krácená částka dle 

vzorce:  

 

Vysvětlivky ke vzorci:  

d = výše dotace po výpočtu 

z = výše původně požadované dotace  

b = počet přidělených bodů 

Vypočtené částky v rámci daného dotačního kola mohou být dále pokráceny s ohledem na 

stanovenou alokaci pro vyhlášené dotační kolo.  

Seznam všech hodnocených projektů včetně výše finanční podpory a jejich bodového 
hodnocení bude umístěn na webových stránkách města Pardubice.   
 
Každá předložená žádost byla vyhodnocena dle stanovených kritérií, a to po stránce 

formální, věcné a obsahové. Formální a věcná správnost žádostí byla posouzena odborem 

školství, kultury a sportu - jedná se o tato kritéria: 

- podání žádosti prostřednictvím „Portálu občana“ 

- úplné a správné vyplnění žádosti včetně rozpočtu 

- dodání všech požadovaných příloh 

- soulad projektu se zadáním 

- soulad projektu s předmětem činnosti či podnikáním žadatele 

 



U jednorázových, dlouhodobých projektů a tzv. mikrograntů se kulturní komise řídila těmito 

obsahovými kritérii:  

- připravenost žadatele a úroveň zpracování projektu  

- hospodárnost a efektivita rozpočtu projektu  

- rozšíření kulturní nabídky města Pardubice  

- posouzení souladu projektu se Strategií pro kulturu a kreativitu Pardubic 

-ekologická odpovědnost projektu  

 

U projektů na podporu celoroční činnosti zájmových kulturních spolků kulturní komise 

zohledňovala tato kritéria:  

- umělecká hodnota interpretů v daném žánru 

- dopad akce v oblastech, které konkrétně definují aktivity celoroční činnosti  

- soustavná činnost  

Do dotačního řízení bylo celkově podáno 71 žádostí od 54 žadatelů.   

 

Rada města Pardubic projednala dne 20. 3. 2023 dotace, jejichž požadovaná a navržená výše 

nepřesahuje 50 tis. Kč. Celková hodnota dotací předložených radě města ke schválení činí 

659.600, - Kč a jejich seznam je přílohou č. 1 důvodové zprávy.  

 

Předmětem návrhu usnesení č. 1, bod I. je schválení návrhů dotací, jejichž požadovaná výše 

přesahuje 50 tis. Kč a jsou předloženy Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení. Jedná se o 

27 žadatelů s 33 projekty a celkovým objemem navržených dotací ve výši 3.3340.400, - Kč. 

Seznam projektů a žadatelů je uveden v příloze tohoto usnesení. Návrhem tohoto usnesení 

je rovněž schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s jednotlivými 

subjekty. Schválení smluv je formální dokončení procesu uzavírání smluv o poskytnutí dotací 

v požadované výši nad 50 tis. Kč v souladu s požadavkem zákona o obcích, podle něhož je dle 

ustanovení § 85 písm. c) vyhrazeno zastupitelstvu města rozhodování o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ve výši nad 50 tis. Kč. Součástí veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotací je rozpočet projektu, dle kterého budou jednotlivé dotace čerpány 

a budou takto i vyúčtovány, a to s povolenou odchylkou 10 % (dle dokumentu Zásady 

poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice). 

 

V přehledu podpořených projektů je uvedeno, zda se poskytují v režimu "de minimis", 

přičemž žádný předložený projekt nenaplňuje znaky veřejné podpory. Pro posouzení, zda 

určité opatření představuje poskytnutí veřejné podpory – a mělo by být tedy uvedeno v 

soulad s pravidly pro veřejnou podporu – je nutné zkoumat 4 základní kritéria:  

1. Podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků  

2. Zvýhodnění určitého podniku nebo určitého odvětví podnikání a je selektivní  

3. Je narušena nebo hrozí narušení hospodářské soutěže  



4. Ovlivnění obchodu mezi členskými státy  

 

Na základě skutečností a zkušeností s realizovanými projekty (z převážné většiny se jedná o 

pravidelně se opakující se projekty a předložených vyúčtování poskytnutých dotací na 

realizaci kulturních akcí) můžeme konstatovat, že dotace poskytnuté v rámci Programu 

podpory kultury nenaplňují body 3 a 4, a nelze tudíž deklarovat hrozbu narušení 

hospodářské soutěže nebo ovlivnění obchodu mezi členskými státy. Dotované projekty cílí 

převážně na pardubické obyvatele, případně občany z blízkého okolí, jejich realizace v čase a 

místě má regionální charakter, což můžeme doložit z předložených propagačních materiálů 

(letáků, novinových článků apod.), případně jiné další dokumentace. Současně lze 

konstatovat, že převážná část dotovaných aktivit cílí na rodiče s dětmi, podporuje 

volnočasové aktivity dětí a mládeže. Z výše uvedeného vyplývá, že projekty, na které se 

dotace vztahují, nenaplňují znaky nedovolené veřejné podpory.  

 

Příjemci dotace uzavírají s městem coby poskytovatelem dotace v souladu s ust. § 10a 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací.  

 

V případě schválení výše navržených dotací pro jednotlivé projekty Radou i Zastupitelstvem 

města Pardubic budou finanční prostředky v Programu podpory kultury pro rok 2023 

vyčerpány v celkové výši 4 mil. Kč. Schválený rozpočet pro programové dotace činí 

5.684.400, - Kč. Na 2. dotační kolo (příjem žádostí na akce, které se budou konat ve 2. 

pololetí roku 2023) je možné vyčerpat až 1.684.400, - Kč.  

Předkladatel i výše jmenovaná komise postupovali v souladu s Pravidly pro poskytování 

dotací z Programu podpory kultury pro rok 2023. 

Schválení této zprávy je podle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhrazeno 

zastupitelstvu města.           

Návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací jsou zastupitelům města k dispozici v 

elektronické podobě v aplikaci, v tištěné podobě jsou k dispozici v jednom vyhotovení na 

organizačním oddělení. 
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Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory 

cestovního ruchu 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu v roce 2023 subjektům uvedeným 

v tabulce, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci 

"Navrhované prostředky". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu 

v roce 2023 se subjekty uvedenými v bodu I. tohoto usnesení ve znění přílohy č. 2 - 12 

tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu v 

roce 2023 ve znění přílohy č. 2 - 12 tohoto usnesení. 

Z: Ivana Liedermanová 

T: 30. 11. 2023 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje poskytnutí dotace 

z Programu podpory cestovního ruchu  v roce 2023 žadateli  THE FACTORY Bar & Lounge 

s.r.o., IČO 08322953, se sídlem Pernerova 444, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na 

podporu projektu "Faktorka" cyklistické bezbariérové odpočívadlo s nabíjecí stanicí a 

stojanem na elektro kola" v požadované výši 299.139 Kč. 



Důvodová zpráva 

Komise pro cestovní ruch projednala dne 27. 2. 2023 žádosti o poskytnutí dotací z Programu 

podpory cestovního ruchu v roce 2023. Celkem bylo v rámci dotačního kola vyhlášeného od 

20. 1. do 13. 2. 2023 přijato 17 žádostí o poskytnutí dotací. Z Programu podpory cestovního 

ruchu jsou poskytovány dotace na podporu rozvoje infrastruktury a služeb pro cestovní ruch 

(investiční i neinvestiční dotace) a dotace na podporu akcí s významným turistickým 

potenciálem a marketingové aktivity (neinvestiční dotace). V Programu podpory cestovního 

ruchu je pro rok 2023 alokováno celkem 1.043.400 Kč.  

 

Kontrolou bylo zjištěno, že všechny žádosti splňují formální a věcná kritéria a byly předloženy 

komisi pro cestovní ruch k bodovému hodnocení podle kritérií schválených Pravidly pro 

poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu v roce 2023. Projekt musí obdržet 

minimálně 45 bodů z celkového počtu 90 bodů, aby byl orgánům města doporučen k 

podpoře. Na základě bodového hodnocení od členů komise pro cestovní ruch byl vypočten 

pomocí matematické funkce medián "celkový počet bodů". Podle získaného počtu bodů byla 

následně navržena výše dotace na základě následujícího  mechanismu: 

 

-  pro projekty s dosaženým  počtem bodů do 44 bodů platí, že nesplnily minimální hranici 

pro udělení dotace; závěrem je návrh na nepřidělení dotace,   

-  pro projekty s dosaženým  počtem bodů 75 a vyšším platí, že navrhovaná výše dotace se 

rovná požadované dotaci,  

-  pro projekty s dosaženým počtem bodů 45 až 74 je navržena krácená částka dle rovnice:  d 

= z (b/45-2/3), přičemž d = navržená dotace, z = požadovaná dotace, b = počet  

            obdržených bodů. 

 

Vzhledem k tomu, že součet vypočtených návrhů dotací přesahoval alokovanou částku 

dotačního proghramu, byly všechny navržené dotace kráceny ve stejném poměru 

přepočtovým koeficientem. 

 

Rada města Pardubic projednala a schválila  dne 20. 3. 2023 dotace, jejichž požadovaná a 

navržená výše nepřesahuje 50 tis. Kč. Celková hodnota dotací schválených Radou města 

Pardubic činí 80.400 Kč a jejich seznam je přílohou důvodové zprávy č. 1.   

 

Předmětem usnesení č. 1 bod I. je schválení návrhů dotací, jejichž požadovaná a navržená 

výše přesahuje 50 tis. Kč a jsou předloženy Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení. 

Celkem se jedná o 11 navržených dotací v celkové hodnotě 963.000 Kč (příloha č. 1 usnesení 

č. 1).  Součástí této přílohy je bližší specifikace projektů a navržených dotací (celkové náklady 

projektu, požadovaná výše dotace, režim de minimis, forma dotace investiční x 

neinvestiční).  Tato specifika budou vypořádána ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace, kterou příjemci dotací uzavírají se statutárním městem  Pardubice coby 

poskytovatelem dotace v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o 



rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

Předmětem usnesení č. 1 bod II. a III. je schválení návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotací. Schválení smluv je formální dokončení procesu uzavírání smluv o 

poskytnutí dotací v požadované výši nad 50 tis. Kč v souladu s požadavkem zákona o obcích, 

podle něhož je dle ustanovení § 85 písm. c) vyhrazeno zastupitelstvu města rozhodování o 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč. Součástí veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotací je rozpočet projektu, dle kterého budou jednotlivé dotace čerpány 

a budou takto i vyúčtovány, a to s povolenou odchylkou 10 % (dle dokumentu Zásady 

poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice). 

 

Předmětem usnesení č. 2 je návrh na poskytnutí dotace žadateli THE FACTORY Bar & Lounge 

s.r.o. na podporu projektu "Faktorka" cyklistické bezbariérové odpočívadlo s nabíjecí stanicí 

a stojanem na elektro kola. Žadatel požaduje poskytnutí dotace ve výši 299.139 Kč z celkový 

nákladů 699.194 Kč (43 %).  Tento projekt získal při bodovém hodnocení pouze 43 bodů a 

nebyl ze shora uvedených důvodů doporučen k podpoře - usnesení není doporučeno ke 

schválení.  

 

V případě schválení navržených dotací Radou i Zastupitelstvem města Pardubic budou 

finanční prostředky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023 vyčerpány. Na 

podporu akcí s významným turistickým potenciálem a marketingové aktivity bude 

poskytnuto celkem 852.400 Kč a na podporu rozvoje infrastruktury a služeb cestovního 

ruchu 191.000 Kč. 

 

Předkladatel i komise pro cestovní ruch postupovali v souladu s Pravidly pro poskytování 

dotací z Programu podpory cestovního ruchu v roce 2023. 

 

Návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací jsou zastupitelům města k dispozici v 

elektronické podobě v aplikaci, v tištěné podobě jsou k dispozici v jednom vyhotovení na 

organizačním oddělení. 
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Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory 

volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 



I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit 

v roce 2023 subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a to ve 

výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových, 

vzdělávacích a prorodinných aktivit v roce 2023 se subjekty uvedenými v bodu I. tohoto 

usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových, 

vzdělávacích a prorodinných aktivit v roce 2023 ve znění přílohy č. 2 - 14 tohoto usnesení. 

Z:  Ivana Liedermanová 

T:  30. 11. 2023 

Důvodová zpráva 

Komise pro výchovu, vzdělávací a rodinu projednala dne 3. 3. 2023 žádosti o poskytnutí 

dotací z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit v roce 2023. 

Celkem bylo v rámci dotačního kola vyhlášeného od 20. 1. do 13. 2. 2023 přijato 47 žádostí o 

poskytnutí dotací. Z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit 

jsou poskytovány dotace na podporu celoroční činnosti spolků a organizací podporujících 

výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, celoroční činnost spolku a organizací podporujících 

prorodinné aktivity, jednorázové akce a spolkovou činnost dospělých. V Programu podpory 

volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit je pro rok 2023 alokováno celkem 

2.136.300 Kč.  

 

Kontrolou bylo zjištěno, že všechny žádosti splňují formální a věcná kritéria a byly předloženy 

komisi pro výchovu, vzdělávání a rodinu k bodovému hodnocení podle kritérií schválených 

Pravidly pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a 

prorodinných aktivit v roce 2023. Projekt musí obdržet minimálně 50 bodů z celkového počtu 

100 bodů, aby byl orgánům města doporučen k podpoře. Na základě bodového hodnocení 

členů komise pro výchovu, vzdělávání a rodinu byl vypočten pomocí matematické funkce 

medián "celkový počet bodů". Podle získaného počtu bodů byla následně vypočtena výše 

navržené dotace: požadovaná dotace x procentní výše získaných bodů. Vzhledem k tomu, že 

součet vypočtených návrhů dotací přesahoval alokovanou částku dotačního programu pro 



dané oblasti podpor, byly všechny navržené dotace kráceny ve stejném poměru 

přepočtovým koeficientem. 

 

Dotace, jejichž požadovaná a navržená výše nepřesahuje 50 tis. Kč projednala dne 20. 3. 

2023 Rada města Pardubic. Celková hodnota těchto dotací činí 413 tis. Kč a jejich seznam je 

přílohou důvodové zprávy.  

 

Předmětem usnesení č. 1 bod I. je schválení návrhů dotací, jejich požadovaná a navržená 

výše přesahuje 50 tis. Kč a jsou předloženy Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení. 

Celkem se jedná o 13 dotací v celkové hodnotě 750 tis. Kč (příloha č. 1 usnesení č. 1). 

Součástí této přílohy je bližší specifikace projektů a navržených dotací (celkové náklady 

projektu, požadovaná výše dotace, režim de minimis, forma dotace investiční x 

neinvestiční).  Tato specifika budou vypořádána ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace, kterou příjemci dotací uzavírají se statutárním městem  Pardubice coby 

poskytovatelem dotace v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

Předmětem usnesení č. 1 bod II. a III. je schválení návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotací. Schválení smluv je formální dokončení procesu uzavírání smluv o 

poskytnutí dotací v požadované výši nad 50 tis. Kč v souladu s požadavkem zákona o obcích, 

podle něhož je dle ustanovení § 85 písm. c) vyhrazeno zastupitelstvu města rozhodování o 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč. Přílohou všech 

veřejnoprávních smluv je finanční rozpočet projektu, dle kterého bude dotace čerpána i 

vyúčtována, a to s povolenou odchylkou 10 % (dle dokumentu Zásady poskytování dotací z 

rozpočtu statutárního města Pardubice).  

 

V případě schválení navržených dotací Radou i Zastupitelstvem města Pardubic bude 

zůstatek finančních prostředků v Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a 

prorodinných aktivit pro rok 2023 činit 973.300 Kč. Tyto prostředky budou použity pro 

dotační kolo v termínu od 1. 5. do 20. 5. 2023 na podporu prázdninové činnosti (pobytové, 

příměstské a příměstské tábory při Sportovním parku Pardubice).  

 

Předkladatel i komise pro výchovu, vzdělávání a rodinu postupovali v souladu s Pravidly pro 

poskytování dotací z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit v 

roce 2023. 

 

Návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací jsou zastupitelům města k dispozici v 

elektronické podobě v aplikaci, v tištěné podobě jsou k dispozici v jednom vyhotovení na 

organizačním oddělení. 
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Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory 

bezbariérovosti 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory bezbariérovosti v roce 2023 subjektům uvedeným v 

tabulce, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci 

"Navrhované prostředky". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory bezbariérovosti v 

roce 2023 se subjekty uvedenými v bodu I. tohoto usnesení ve znění přílohy č. 2 - 4. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory bezbariérovosti v 

roce 2023 ve znění přílohy č. 2 - 4 tohoto usnesení. 

Z:  Ivana Liedermanová 

T:  30. 11. 2023 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotace z Programu podpory bezbariérovosti v roce 2023 žadatelům 

XXXXXXXXXXXXX, na podporu projektu "Bezbariérové úpravy přístupu do bytového domu 

a do výtahu" v požadované výši 242.932 Kč. 

Důvodová zpráva 

Komise pro bezbariérovost projednala dne 3. 3 2023 žádosti o poskytnutí dotací z Programu 

podpory bezbariérovosti v roce 2023. Celkem byly v rámci dotačního kola vyhlášeného od 



20. 1. do 13. 2. 2023 přijaty 4 žádosti o poskytnutí dotací. Z Programu podpory 

bezbariérovosti jsou poskytovány dotace na konzultační a poradenské služby v oblasti 

bezbariérovosti ve veřejném zájmu (neinvestiční dotace) a dotace na stavební úpravy a 

pořízení dlouhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku (investiční x neinvestiční 

dotace). V Programu podpory bezbariérovosti je pro rok 2023 alokováno celkem 1.140.000 

Kč. 

 

Kontrolou bylo zjištěno, že 3 žádosti splňují formální a věcná kritéria a tyto žádosti byly 

předloženy komisi pro bezbariérovost k bodovému hodnocení podle kritérií schválených 

Pravidly pro poskytování dotací z Programu podpory bezbariérovosti v roce 2023 (usnesení č. 

1). Projekt musí obdržet minimálně 50 bodů z celkového počtu 100 bodů, aby byl orgánům 

města doporučen k podpoře. Na základě bodového hodnocení členů komise pro 

bezbariérovost byl vypočten pomocí matematické funkce medián "celkový počet bodů". 

Podle získaného počtu bodů byla následně vypočtena výše navržené dotace: požadovaná 

dotace x procentní výše získaných bodů. 

 

Předmětem usnesení č. 1 bod I.  jsou dotace, jejichž požadovaná a navržená výše přesahuje 

50 tis. Kč. Předmětem neinvestičních dotací žadatelů Česká abilympijská asociace, z.s. a 

TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou pravidelně opakující se činnosti těchto subjektů, které 

provádějí mapování a vyhodnocení bezbariérovosti ve městě a dále poskytují konzultační a 

poradenskou činnost v této oblasti. Předmětem investiční dotace žadatele Česká 

abilympijská asociace, z.s. je propojení budovy Kosatec II, kde se nacházejí nové prostory pro 

nácvik pracovních dovedností lidí s hendikepem, dva tréninkové byty a školící prostor s 

budovou sídla České abilympijské asociace, z. s. Realizací projektu dojde k fyzickému 

propojení obou budov pomocí spojovacího krčku, čímž bude zajištěn bezbariérový přístup do 

druhé budovy. 

Celková výše těchto navržených dotací činí 1.136.400 Kč (příloha č. 1 usnesení č. 1). Součástí 

této přílohy je bližší specifikace projektů a navržených dotací (celkové náklady projektu, 

požadovaná výše dotace, režim de minimis, forma dotace investiční x neinvestiční).  Tato 

specifika budou vypořádána ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, kterou příjemci 

dotací uzavírají se statutárním městem  Pardubice coby poskytovatelem dotace v souladu s 

ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 

platném znění. 

 

Předmětem usnesení č. 1 bod II.  a III. je schválení návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotací. Schválení smluv je formální dokončení procesu uzavírání smluv o 

poskytnutí dotací v požadované výši nad 50 tis. Kč v souladu s požadavkem zákona o obcích, 

podle něhož je dle ustanovení § 85 písm. c) vyhrazeno zastupitelstvu města rozhodování o 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč. Součástí všech 

veřejnoprávních smluv bude finanční rozpočet projektu, dle kterého bude dotace čerpána i 

vyúčtována, a to s povolenou odchylkou 10 % (dle dokumentu Zásady poskytování dotací z 



rozpočtu statutárního města Pardubice).  

 

Předmětem usnesení č. 3 je návrh na poskytnutí dotace žadatelům XXXXXXXXXXXXXé, kteří 

požádali o poskytnutí dotace ve výši 242.932 Kč na provedení bezbariérového přístupu do 

bytového domu a do výtahu na adrese S. K. Neumanna 101, Pardubice. Celkem je v tomto 

bytovém domě 44 bytových jednotek. Žadatelka XXXXXXXXXXXXX je jedním ze spoluvlastníků 

bytové jednotky č. 101/8 na adrese S. K. Neumanna, Zelené Předměstí, Pardubice s podílem 

ve výši id. 1/3 na bytové jednotce a id. 2300/100000 na společných částech domu čp. 101. 

Zbývajícími spoluvlastníky bytové jednotky se stejnými spoluvlastnickými podíly k bytové 

jednotce a ke společným částem domu jsou pan XXXXXXXXXXXXX. K bytové jednotce č. 101/8 

bylo v rámci darovací smlouvy zřízeno věcné břemeno užívání ve prospěch XXXXXXXXXXXXX 

Vzhledem k tomu, že předložená žádost o poskytnutí dotace není v souladu s Pravidly pro 

poskytnutí dotací z Programu podpory bezbariérovosti v roce 2023, byla dle článku V, bod 2, 

odstavec 1, vyřazena z hodnocení s následujícím odůvodněním:  

 

1) Podle článku IV. část B bod. 2 písm. a) Pravidel pro poskytnutí dotací z Programu podpory 

bezbariérovosti v roce 2023 může  požádat o dotaci  žadatel působící na území statutárního 

města Pardubice, který má nemovitý majetek ve svém vlastnictví nebo v dlouhodobém 

pronájmu (je třeba doložit souhlas vlastníka nemovitosti se stavebním záměrem). Dle žádosti 

by dotační prostředky měly být využity k rekonstrukci společných částí domu čp. 101 v ul. S. 

K.  Neumanna, Pardubice. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že žadatelé nejsou 

vlastníky tohoto domu (žadatelka XXXXXXXXXXXXXmá na tomto nemovitém majetku pouze 

spoluvlastnický podíl ve výši id. 2300/100000), ani nájemci.  

Žadatelé k žádosti o poskytnutí dotace předložili dokument označený jako „Souhlas výboru 

SVJ“, v němž výbor SVJ předmětného domu vyslovuje souhlas s podáním žádosti o poskytnutí 

dotace pro manžele XXXXXXXXXXXXX pro projekt Bezbariérové úpravy přístupu do bytového 

domu a k výtahu.  

Podle stanoviska právního oddělení není splněna podmínka vlastnictví žadatele k nemovité 

věci, k jejíž rekonstrukci by měly být dotační prostředky použity. Žadatelé nejsou 

vlastníky  domu čp. 101 v ul. S. K. Neumanna v Pardubicích (viz výše popis vlastnických 

vztahů). Vlastníky jsou všichni vlastníci bytových jednotek v daném domě, kteří mají 

adekvátní podíly na společných částech tohoto domu. Tudíž ani přiložený dokument 

„Souhlas výboru SVJ“ není dostačující. Žadatelem o dotaci by muselo být SVJ, které v souladu 

se zákonem zajišťuje správu předmětného domu, a to navíc, dle stanov tohoto SVJ, na 

základě uděleného souhlasu všech vlastníků bytových jednotek (nikoliv pouze výboru SVJ).   

 

2) Podle článku II. bod 1. Pravidel je  „Společným hlavním smyslem a záměrem poskytování 

dotací z Programu je poskytnutí finančních prostředků určených na zajištění pomoci a 

podpory osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace k užívání staveb  a 

veřejného prostranství na území statutárního města Pardubice  ve kterých jsou poskytovány 

služby obyvatelům města, a na služby ve veřejném zájmu s ohledem na bezbariérovost“. “ 



Podle článku II., bod 3., písmeno c) Pravidel pro poskytnutí dotací z Programu podpory 

bezbariérovosti v roce 2023 bude „finančně podporováno zhodnocení nemovitého majetku, 

který slouží pro širokou veřejnost“. 

Bytový dům nesplňuje svou povahou podmínku nemovitého majetku sloužícího široké 

veřejnosti. Slouží úzce vymezené skupině obyvatel domu. Nemovitostí, která slouží široké 

veřejnosti, je míněna např. budova divadla, nemocnice, kostel, pošta, budova, které 

poskytuje veřejné služby atd. 

 

V případě schválení navržených dotací Radou i Zastupitelstem města Pardubice bude 

zůstatek Programu podpory bezbariérovosti pro rok 2023 činit 3.600 Kč.  

 

Předkladatel i komise pro bezbariérovost postupovali v souladu s Pravidly pro poskytování 

dotací z Programu podpory bezbariérovosti v roce 2023. 

 

Návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací jsou zastupitelům města k dispozici v 

elektronické podobě v aplikaci, v tištěné podobě jsou k dispozici v jednom vyhotovení na 

organizačním oddělení. 
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Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory 

v sociální a zdravotní oblasti - registrované sociální služby 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti subjektům uvedeným 

v tabulce, která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1, a to ve výši specifikované ve sloupci 

"Navrhované finanční prostředky 2023 v Kč". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti se subjekty uvedenými v tabulce ve znění dle příloh č. 2 - 59 návrhu 

usnesení č. 1. 



III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti se subjekty uvedenými v usnesení č. 1 bodu II. 

Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.05.2023 

Důvodová zpráva 

Odbor sociálních věcí připravil pro rok 2023 jednoleté financování sociálních a zdravotních 

služeb na území města Pardubice. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory v 

sociální a zdravotní oblasti pro rok 2023 byla schválena Zastupitelstvem města Pardubic 

usnesením č. Z/123 /2022 ze dne 19.12.2022. Oproti minulým rokům došlo v navrhovaných 

Pravidlech pro poskytování dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti z důvodu 

větší transparentnosti ke změně celkové filozofie hodnocení žádostí. Bylo zrušeno bodové 

hodnocení podaných žádostí a nově byla nadefinována tři kritéria, na základě, kterých byla 

každá žádost posuzována a hodnocena – kritérium formální, věcné a současně byl vytvořen 

nový matematický systém pro výpočet konkrétní výše dotace. Matematický výpočet je 

založen na principu průměrného nákladu na pardubického klienta, přičemž je pro každou 

jednotlivou službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, stanovena případná míra redukce požadované částky dotace. 

 

Dle jednotlivých druhů registrovaných sociálních služeb byly registrované sociální služby 

rozděleny do 4 oblastí a byly k nim vyčleněny finanční prostředky: 

 

• Oblast I - § 39 Osobní asistence, § 40 Pečovatelská služba, § 44 Odlehčovací služby – 5 800 

000,- Kč, 

 

• Oblast II - § 42 Průvodcovské a předčitatelské služby, § 45 Centra denních služeb, § 

46Denní stacionář, § 54 Raná péče, § 56 Tlumočnické služby, § 60a Intervenční centra, § 65 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, § 66 Sociální aktivizační služby pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením, § 69 Terénní programy – 5 200 000,- Kč,  

 

• Oblast III - § 37 Odborné sociální poradenství, § 41 Tísňová péče, § 55 Telefonická krizová 

pomoc,  

§ 59 Kontaktní centra, § 60 Krizová pomoc, § 61 Nízkoprahová denní centra, § 62 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, § 64 Služby následné péče, § 70 Sociální 

rehabilitace – 7 950 000,- Kč, 

 

• Oblast IV - Služby zařazené do financování Individuálního projektu Pardubického kraje – 



200 000,- Kč. 

 

Vyčleněné finanční prostředky na dotační titul „Sociální a zdravotní oblast – registrované 

služby“ ze schváleného rozpočtu z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na rok 

2023 činí součet všech čtyř oblastí - celková výše je 19 150 000,- Kč. V dotačním řízení bylo 

přijato celkem 66 žádostí od 36 subjektů. Každá žádost byla hodnocena dle schválených 

kritérií.  

 

Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic na svém jednání dne 

08.02.2023 projednala žádosti o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní 

oblasti. Tento program je rozdělen do dvou dotačních titulů, a to „Sociální oblast – 

registrované služby“ a „Sociální a zdravotní oblast – neregistrované služby“. Dle vyhlášeného 

záměru poskytnutí dotací v sociální a zdravotní oblasti, dotační titul „Sociální a zdravotní 

oblast – registrované služby“ je program zaměřen na podporu sociální oblasti ve městě 

Pardubice vycházející z potřeby zachování, případně rozvoje komplexní sítě poskytovatelů 

sociálních služeb. Finanční prostředky na výše uvedené služby jsou již od roku 2018 

vynakládány pouze pro pardubické klienty.  

 

Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučila finančně podpořit 

66 projektů v celkové výši 19 146 800,- Kč na rok 2023:  

 

58 projektů v požadované částce nad 50 000,- Kč v celkové výši 18 911 300,- Kč,  

 

8 projektů do 50 000,- Kč v celkové výši 235 500,- Kč. 

 

Předmětem návrhu usnesení č. 1 jsou dotace (požadovaná částka dotace je nad 50 000 Kč) 

ve výši 18 911 300,- Kč na rok 2023 a návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací. 

Navržená částka k podpoře těchto projektů je uvedena v příloze č. 1 návrhu tohoto usnesení 

ve sloupci „Navrhované finanční prostředky 2023 v Kč“. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotací jsou přílohou č. 2-59 tohoto usnesení. Návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace jsou k dispozici v elektronické podobě a v tištěné podobě v jednom vyhotovení na 

organizačním oddělení. 

 

Vzhledem k charakteru, potřebnosti a důležitosti stability sociálních a souvisejících služeb je 

financování zahrnuto jako společné opatření v Komunitním plánu sociálních a souvisejících 

služeb města Pardubic na období 2021 – 2025, schváleném usnesením Zastupitelstva města 

Pardubic č. Z/1952/2021 ze dne 21. 01. 2021. 

 

Předkladatel i výše jmenovaná komise postupovali v souladu s Pravidly pro poskytování 

dotací z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na období 2023. Dotovaný subjekt 

uzavře s městem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2023. Návrhy usnesení 



jsou kryty rozpočtem města pro rok 2023. Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstvu obce 

rozhodování o „poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v 

jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o 

jejich poskytnutí". 
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Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory 

v sociální a zdravotní oblasti - neregistrované služby 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti subjektům uvedeným 

v tabulce, která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1, a to ve výši specifikované ve sloupci 

"Navrhované finanční prostředky 2023". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti se subjekty uvedenými v tabulce ve znění dle příloh č. 2 - 8 návrhu 

usnesení č. 1. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti, ve znění dle příloh č. 2 – 8 návrhu usnesení č. 1 bodu II. 

Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.05.2023 

Důvodová zpráva 

Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic na svém jednání dne 

08.02.2023 projednala žádosti o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní 

oblasti. Tento program je rozdělen do dvou dotačních titulů, a to „Sociální oblast – 



registrované služby“ a „Sociální a zdravotní oblast – neregistrované služby“. Dle vyhlášeného 

záměru poskytnutí dotací v sociální a zdravotní oblasti, dotační titul „Sociální a zdravotní 

oblast – neregistrované služby“ je program zaměřen na podporu organizací působících v 

sociální oblasti na území města Pardubice (služby mimo zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů), které vhodným způsobem doplňují služby a aktivity 

ostatních subjektů, a subjekty provozující veřejně prospěšnou činnost pro osoby se 

zdravotním postižením. Finanční prostředky na výše uvedené služby jsou vynakládány pouze 

pro pardubické klienty.  

Nově byly neregistrované služby rozděleny dle priority do tří oblastí a na základě přijatých 

žádostí byly jednotlivým oblastem vyčleněny finanční prostředky: 

• Oblast I – Dobrovolnictví – 250 000,- Kč,  

• Oblast II – Hospicová péče – 280 000,- Kč, 

• Oblast III – Ostatní služby a činnosti, které vhodným způsobem doplňují registrované 

sociální služby na území města – 320 000,- (maximální výše podpory v této oblasti pro 

organizaci za 1 projekt:  

50 000,- Kč, za organizaci je možné podat maximálně 2 žádosti (projekty)). 

Oproti minulým rokům bylo z důvodu větší transparentnosti zrušeno bodové hodnocení 

žádostí a nově byla nadefinována tři kritéria, a to kritérium formální, věcné a byl vytvořen 

nový matematický systém pro výpočet konkrétní výše dotace. 

 

Vyčleněné finanční prostředky na dotační titul „Sociální a zdravotní oblast – neregistrované 

služby“ ze schváleného rozpočtu z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na rok 

2023 činí součet všech tří oblastí - celková výše je 850 000,- Kč. V dotačním řízení bylo přijato 

celkem 19 žádostí od 14 subjektů. Každá žádost byla hodnocena dle schválených kritérií.  

 

Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučila finančně podpořit 

19 projektů v celkové výši 848 800,- Kč na rok 2023: 

- 2 projekty nad 50 000,- Kč v celkové výši 445 100,- Kč, 

- 17 projektů do 50 000,- Kč v celkové výši 403 700,- Kč. 

 

Předmětem návrhu usnesení č. 1 jsou dotace ve výši 601 600,- Kč na rok 2023 a návrhy 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací. Požadovaná dotace u všech subjektů byla vyšší 

než 50 000,- Kč. Navržená částka k podpoře těchto projektů je uvedena v příloze č. 1 návrhu 

tohoto usnesení ve sloupci „Navrhované finanční prostředky 2023 v Kč“. Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotací jsou přílohou  

č. 2 - 8 tohoto usnesení. Návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace jsou k dispozici v 

elektronické podobě a v tištěné podobě v jednom vyhotovení na organizačním oddělení. 

Předkladatel i výše jmenovaná komise postupovali v souladu s Pravidly pro poskytování 

dotací z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti. Dotovaný subjekt uzavře s městem 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2023. Návrhy usnesení jsou kryty 

rozpočtem města pro rok 2023. 



Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů náleží do 

vyhrazené pravomoci zastupitelstvu obce rozhodování o „poskytování dotací a návratných 

finančních výpomocí nad 50 000,- Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým 

osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí“. 
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Poskytnutí návratné finanční výpomoci - Hradubická labská 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5,500.000,-- Kč dobrovolnému svazku obcí 

Hradubická labská, IČ: 72561149, se sídlem Československé armády 408, Hradec 

Králové,                se splatností nejpozději do 30. 4. 2024, která bude použita na 

předfinancování realizace investičního projektu Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: 

Stezka mechu a perníku, úseky Dříteč – Němčice a Němčice - Kunětická Hora. Poskytnutí 

návratné finanční výpomoci je podmíněno přidělením finančních prostředků z rozpočtu 

města. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 

5,500.000,-- Kč  mezi statutárním městem Pardubice a dobrovolným svazkem obcí 

Hradubická labská, IČ: 72561149, se sídlem Československé armády 408, Hradec Králové, 

ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle bodu II. 

tohoto usnesení. 

Z: primátor města 

T: 30. 4. 2023 



Důvodová zpráva 

Statutární město Pardubice obdrželo dne 30. 1. 2023 žádost dobrovolného svazku obcí 

Hradubická labská (dále jen „DSO HL“) o poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále jen 

„NFV“) ve výši 5,5 mil. Kč (žádost o NFV je včetně příloh v příloze důvodové zprávy).  

 

Finanční prostředky požaduje DSO HL na předfinancování investičního projektu „Realizace 

projektu Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka mechu a perníku, úseky Dříteč – 

Němčice a Němčice – Kunětická Hora“. V současné době jsou podány žádosti o dotaci od 

Ministerstva pro místní rozvoj v rámci ITI Hradubické aglomerace a DSO HL se připravuje po 

obdržení rozhodnutí k realizaci stavby úseků Dříteč – Němčice a Němčice – Kunětická Hora. 

DSO HL je připraven v případě poskytnutí předfinancování projektu realizovat dané úseky v 

roce 2023. Cílem je sloučit předfinancování projektu od Pardubického kraje a města 

Pardubice tak, aby bylo možné stavbu realizovat  a poskytnuté prostředky vrátit ze získaných 

dotací.  

 

Statutární město Pardubice nemá stanovena pravidla pro poskytování NFV, ale pouze 

„Pravidla pro poskytování bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Pardubice“. K 

žádosti DSO HL   o NFV je proto přistupováno na základě individuálního posouzení a 

poskytnutí NFV podléhá schválení v zastupitelstvu města. NFV se poskytuje na rozdíl od 

zápůjčky na základě veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. NFV se poskytuje na předem 

stanovený stanovený účel. NFV se poskytuje bezúročně. Subjekt, kterému se NFV poskytuje, 

je povinen poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě vrátit. 

 

V návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NFV je navrženo poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 5,5 mil. Kč, které budou použity na předfinancování realizace investičního 

projektu Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka mechu a perníku, úseky Dříteč – 

Němčice a Němčice - Kunětická Hora, a to v období před obdržením dotace ze státního 

rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. Doba trvání projektu (příprava a 

realizace, časové období pro uznatelnost výdajů) je stanovena od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2024. 

DSO HL bude oprávněn čerpat NFV nejpozději do 31. 3. 2024. Termín pro vrácení NFV po 

obdržení dotace poskytnuté k podpoře projektu v rámci programu Integrované územní 

investice Hradecko-pardubická aglomerace je v přiložené smlouvě stanoven nejpozději do 

30. 4. 2024, a to s povinností DSO HL doložit městu po skončení projektu finanční vypořádání 

NFV jako součást závěrečné zprávy. 

 

Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NFV vč. příloh č. 1 a č. 2 je přílohou návrhu 

usnesení č. 1.  

 

Jelikož rozpočet města schválený zastupitelstvem dne 19. 12. 2022 s tímto požadavkem ze 

strany DSO HL nepočítal (žádost byla doručena až 30. 1. 2023), bude vyčlenění finančních 



prostředků pro předmětnou návratnou finanční výpomoc a její poskytnutí závislé na 

schválení příslušných rozpočtových úprav v rámci II. změny rozpočtu na jednání 

zastupitelstva dne 20. 3. 2023. 

 

Dle znění veřejnoprávní smlouvy je poskytnutí NFV z rozpočtu města dále podmíněno mj. 

předložením rozhodnutí o poskytnutí dotace na uvedený projekt v rámci programu 

Integrované územní investice Hradecko-pardubická aglomerace, předložením stavebního 

povolení či účinné smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. 

 

Struktura financování projektů (dvou úseků cyklostezky) je detailněji uvedena v příloze č. 3 

důvodové zprávy s tímto procentním dělením zdrojů financování: 85 % dotace IROP,  

5 % dotace státního rozpočtu ČR, 10 % dotace kraje. Předfinancování je tedy na úrovni 90 % 

očekávaných dotačních příjmů z IROP + dotace st. rozpočtu ČR.    

 

Podle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rada 

obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva. Rozhodování o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci je vyhrazeno zastupitelstvu podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Akční plán pro oblast školství 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

vyhodnocení akčního plánu pro oblast školství za rok 2022 dle přílohy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

akční plán pro oblast školství na rok 2023 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 



Důvodová zpráva 

Zastupitelstvo města Pardubic schválilo usnesením č. Z/1690/2020 ze dne 22. 10. 2020 

Strategii školství Pardubic 2030 (dále také „Strategie“).  Jedná se o strategický dokument, 

který vznikl na základě Strategického plánu rozvoje města v rámci cíle 4.5 Zvyšovat kvalitu 

mateřských a základních škol (domů dětí a mládeže a základních uměleckých škol), opatření: 

Koncepce školství. Strategie sestavila hlavní priority pardubického školství a prostřednictvím 

devíti opatření konkretizuje oblasti jejich naplňování. Každé opatření je rozděleno na 

rámcové aktivity, kterými chceme opatření naplňovat. Akční plán obsahuje tyto aktivity 

rozepsané do konkrétních úkolů pro jednotlivý rok. U každého projektu je uveden stručný 

popis projektu, náklady a informace, zda jsou projekty kryty rozpočtem města nebo budou 

předmětem žádosti o dotaci. 

 

V příloze usnesení č. 1 je Zastupitelstvu města Pardubic předloženo vyhodnocení akčního 

plánu pro oblast školství za rok 2022. Jednotlivé úkoly jsou rozlišeny barevně podle stavu 

plnění v roce 2022. Tabulka obsahuje komentář k plnění úkolů a náklady. 

 

Přílohou usnesení č. 2 této zprávy předkládáme Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení 

akční plán pro oblast školství na rok 2023. Akční plán obsahuje úkoly na rok 2023 s 

komentářem a předpokládanou výší nákladů, zároveň je doplněna informace o stavu pokrytí 

předpokládaných nákladů. 
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Novela vyhlášky o školských obvodech MŠ 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Vydává 

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se 

stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Pardubice. Znění 

obecně závazné vyhlášky je přílohou tohoto usnesení. 

Důvodová zpráva 

Zastupitelstvu města Pardubic je předložena ke schválení obecně závazná vyhláška, kterou se 

mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol 

zřízených statutárním městem Pardubice. 



 

Povinnost vymezit školské obvody mateřských škol, a to ve formě obecně závazné vyhlášky, 

ukládá obcím zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stávající znění vyhlášky bylo 

přijato Zastupitelstvem města Pardubic dne 23. 2. 2017. 

 

Věcně příslušné oddělení školství odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města 

Pardubic provedlo celkovou revizi výše uvedené vyhlášky. Na základě zjištěných skutečností 

se jeví jako žádoucí přistoupit k dílčím úpravám, které aktuálně zohledňují současný stav. 

Konkrétně se jedná o následující korekce týkající se školského obvodu č. 1 a 2 a přílohy č. 1 

vyhlášky, kterou je mapa s vyznačením školských obvodů mateřských škol: 

 

Úpravy v rámci školského obvodu č. 1:  

1. Dosud uvedený původní název „Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Odborářů 345“ se 

upravuje na aktuální oficiální název „Mateřská škola Stonožka Pardubice-Polabiny, Odborářů 

345“. 

2. Dosud uvedený původní název „Mateřská škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961“ se 

upravuje na aktuální oficiální název „Mateřská škola Mozaika Pardubice, nábřeží Závodu 

míru 1961“.  

Obě změny uvedené ad 1. a 2. nastaly v důsledku úpravy zřizovacích listin dotčených 

mateřských škol, které byly schváleny Zastupitelstvem města Pardubic dne 22.10.2020 s 

účinností od 1. 1. 2021. 

3. Dosud uvedená Základní škola a mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159 

(mateřská škola na adrese Pardubice, Arbesova 158) se z vyhlášky vyjímá, a to z důvodu 

ukončení jejího provozu s účinností od počátku školní roku 2018/2019.  

 

Úprava v rámci školského obvodu č. 2:  

Dosud uvedený původní název „Mateřská škola Pardubice-Hostovice 30“ se upravuje na 

aktuální oficiální název „Mateřská škola Pampeliška Pardubice-Hostovice 30“.  Změna nastala 

v důsledku úpravy zřizovací listiny této mateřské školy, schválené rovněž Zastupitelstvem 

města Pardubic dne 22. 10. 2020 s účinností od 1. 1. 2021. 

 

Úpravy přílohy č. 1 vyhlášky (mapy města s vyznačením hranic školských obvodů): 

1. Do mapy je na území školského obvodu č. 3 doplněno nové pracoviště Mateřské školy 

Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, Miloslava Špinky 1350, 530 06  Pardubice, a to na 

adrese K Dubině 693, 530 06 Pardubice.  Tato změna nastala na základě úpravy zřizovací 

listiny této mateřské školy schválené Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 1. 2022, 

přičemž provoz na tomto novém pracovišti zahájila mateřská škola 1. 9. 2022. 

2. Z mapy je pro nadbytečnost odstraněno grafické znázornění sídla Základní a mateřské 

školy Artura Krause, neboť se jedná o mateřskou školu, v níž se nacházejí výlučně jen třídy 

určené pro děti s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým a jiným postižením, se 



speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení. 

Na tuto mateřskou školu se úprava stanovení školských obvodů nevztahuje.   

 

Návrh novely vyhlášky byl v souladu se Statutem města předložen odborům magistrátu a 

městským obvodům. Podněty ke změnám ani jiné připomínky právní oddělení kanceláře 

tajemníka neobdrželo.  

 

V souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních 

samosprávných celků a některých správních úřadů, je účinnost navrhované novely vyhlášky 

stanovena počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení (= zveřejnění ve 

Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů). V 

případě schválení výše uvedených změn bude upravená vyhláška k dispozici již pro období 

zápisů do mateřských škol pro následující školní rok 2023/24.  

Pravomoc vydávat právní předpisy města ve formě obecně závazné vyhlášky města je 

vyhrazena zastupitelstvu dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích. 
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III. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2023 - rozpočtová opatření 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 73. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 482,0 

tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Areál 

Skateparku - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

V rámci veřejné zakázky byl na dobu 7 let v koncesním řízení v r. 2022 vybrán provozovatel 

areálu Skateparku- společnost S8park s.r.o. Koncesní smlouva byla uzavřena ze dne 

20.04.2022, na základě které město Pardubice hradí platbu za dostupnost provozovateli 

areálu. Jedná se o navýšení původně schváleného rozpočtu ve výši Kč 3 479,0 tis.o inflační 

koeficient (15,1% předchozího roku), který byl sjednán v koncesní smlouvě a představuje 

navýšení platby za dostupnost pro letošní rok o Kč 482,0 tis. 



 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 74. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 2 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ J. Ressla - oprava střešní krytiny" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky určené na výměnu střešní krytiny v MŠ J. Ressla. Při opravě části 

protékající střechy bylo zjištěno, že latě a tašky nejdou srovnat, jsou pokroucené. Bude 

provedena výměna stávajícího laťování střechy a výměna betonových tašek za nové, včetně 

výměny klempířských prvků. Jedná se o opravu střešního pláště v havarijním stavu, a to na 

základě zpracovaného pasportu střech. Finanční prostředky nárokovány na základě 

zpracovaného pasportu střech a z něho odvozeného odborného propočtu projektanta. 

 

 

Návrh usnesení č. 003 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 75. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 50,0 

tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Nájemné 

pozemků - CS Svítkov" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Navýšení schválené položky rozpočtu 5 tis. určené na nájemné s Povodím Labe o částku Kč 

50 tis. na krytí nájemní smlouvy k pozemkům ve vlastnictví s.p. LESY ČR potřebných pro 

výstavbu cyklostezky a na zpracování znaleckého posudku pro vyčíslení předčasného smýcení 

a ztráty na produkci lesů. 

 

 

Návrh usnesení č. 004 

 



Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 76. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 30,0 

tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "RPS - 

Pravý břeh Labe - centrum Sever, část A - XVII. et. - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Navýšení schválené položky rozpočtu 200 tis. určené na smluvní plnění výkonu technického 

dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby. Požadované navýšení rozpočtu o částku 30 

tis. je z důvodu prodloužení termínu realizace stavby o 1 měsíc (31.5.2023) a z toho 

vyplývající nutnosti prodloužení souvisejících smluv. Prodloužení termínu je zapříčiněné kolizí 

stavby s přeložkou plynovodu, kterou zajišťuje firma Innogy. 

 

 

Návrh usnesení č. 005 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 77. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 19 

000,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "ZŠ 

E. Košťála - rekonstrukce elektroinstalace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o finanční prostředky určené na  kompletní rekonstrukci  elektroinstalace v ZŠ E. 

Košťála, která  je v současné době nevyhovující a zastaralá.  Dochází k přetížení stávajících 

obvodů a častým výpadkům elektrické energie. Projektová dokumentace je zpracována. 

Jedná se o kompletní rekonstrukci rozvodů elektro. Stávající rozvody jsou zastaralé, 

nevyhovují současným normám, nejsou dimenzovány na současné zatížení a neodpovídají 

dnešním nárokům na bezpečnost. Jsou zde nefunkční jističe, pojistky. V souvislosti se stavem 

vodičů zde vzniká potencionální nebezpečí vzniku požáru. Jedná se o závadu z revize elektro. 

Projektová dokumentace je zpracována. V roce 2022 byla provedena částečná 

elektroinstalace v tělocvičnách. 

 

 

Návrh usnesení č. 006 

 



Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 78. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 250,0 

tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "MŠ Nár. 

Hrdinů - rekonstrukce elektroinstalace - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky určené na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci 

elektroinstalace v MŠ Nár. Hrdinů. Ve školce jsou původní rozvody, které jsou za hranicí 

životnosti, některé obvody již nefungují. Projektová dokumentace by řešila výměnu veškeré 

elektroinstalace včetně osvětlení, pojistkové skříně a také zabezpečení MŠ. 

 

 

Návrh usnesení č. 007 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 79. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 250,0 

tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "MŠ 

Rosická - rekonstrukce elektroinstalace - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky určené na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci 

elektroinstalace v MŠ Rosická.  Ve školce jsou původní rozvody, které jsou za hranicí 

životnosti, některé obvody již nefungují. Projektová dokumentace by řešila výměnu veškeré 

elektroinstalace včetně osvětlení, pojistkové skříně a také zabezpečení MŠ. 

 

 

Návrh usnesení č. 008 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 80. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 700,0 

tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "ZŠ 

Družstevní - zavedení teplé vody do tělocvičny" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 



Důvodová zpráva 

Finanční prostředky určené na zavedení teplé vody do tělocvičny ZŠ Družstevní. Jedná se o 

výměnu dožilého popraskaného potrubí z předizolovaného materiálu PPR za nové z 

materiálu TEX. Uvedený přívod teplé vody bylo nutné z důvodu již neopravitelného potrubí 

uzavřít. Vzhledem ke skutečnosti, že tento přívod vody je veden přívodním podzemním 

kanálem, je z důvodu možného zamrznutí nutné použití předizolovaného potrubí. 

 

 

Návrh usnesení č. 009 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 81. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 

100,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "ZŠ 

Družstevní - rekonstrukce toalet a umýváren - pavilon F" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky určené na stavební úpravy stávajícího zastaralého sociálního zařízení v 

základní škole Družstevní - pavilon F. Jedná se především o interiérové stavební úpravy, které 

nebudou zasahovat do nosných konstrukcí stavby. Stavební úpravy spočívají v novém 

dispozičním řešení 1.NP a 2.NP, opravě rozvodů vody, kanalizace a el. rozvodů. Bude 

provedena výměna zařizovacích předmětů a kompletní oprava  omítek, obkladů a dlažeb. 

Projektová dokumentace je zpracována. 

 

 

Návrh usnesení č. 010 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 82. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 165,0 

tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Finanční 

narovnání mezi městem Pardubice a spol. PSCH" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky ve výši Kč 165,0 tis. určené na finanční narovnání mezi statutárním 

městem Pardubice a společností První stavební Chrudim. Jedná s o vyřešení dlouhodobého 



soudního sporu ve věci stavebního díla z roku 2018 "Odborné učebny ITI - I. etapa - stavební 

práce a strukturovaná kabeláž na ZŠ Spořilov a ZŠ Studánka", předmětem kterého je 

odpovědnost za vady díla, smluvní pokuta, neuznané reklamace, čerpání bankovní záruky na 

úhradu nákladů spojených s odstraněním vad třetí osobou, bezdůvodné obohacení z titulu 

čerpání bankovní záruky. Dle návrhu dohody o narovnání a ukončení soudního sporu se 

společnost PSCH zavazuje na své náklady provést opravu reklamovaných částí díla a 

statutární město Pardubice se zavazuje zaplatit společnosti PSCH dohodnutou částku v 

celkové výši 164.528,60 Kč. 

 

 

Návrh usnesení č. 011 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 83. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 300,0 tis. v rámci položky "ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro" z 

kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. v rámci položky ZŠ Závodu míru 

- rekonstrukce kuchyně a gastro z kapitálových výdajů na běžné. Jedná se o běžné výdaje - 

pořízení gastro zařízení, které mají pořizovací cenu do Kč 40,0 tis. 

 

 

Návrh usnesení č. 012 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 84. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 49,9 tis. z běžných výdajů položky "Program podpory sportu - vyhlášení nejúspěšnějších 

sportovců" na běžné transfery položky "DDM Alfa (Družby) Polabiny - KD Hronovická - 

příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 49,9 tis. Kč z 

běžných výdajů položky "Program podpory sportu - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců" na 

běžné transfery položky "DDM ALFA (Družby) Polabiny - KD Hronovická" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši na úhradu nákladů spojených s pořádáním 



akce Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2022 (technické a organizační 

zajištění prostor a cateringu v KD Hronovická), která se uskutečnila začátkem roku 2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 013 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 85. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 1 432,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování 

energií" na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Příspěvek na teplo/plyn školským příspěvkovým organizacím (47 PO) je poskytován zálohově 

a během roku je upravován na skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího roku a 

stanovení záloh na rok 2023. Stejným způsobem bylo postupováno i v předchozích letech. ZŠ 

Svítkov požádala o navýšení provozního příspěvku dříve z důvodu 4-násobného navýšení 

záloh na plyn  (topné médium, příspěvek na plyn v roce 2022 ve výši Kč 403,0 tis., zálohy pro 

rok 2023 Kč 1 651,0 tis.) a jedná se o podstatný zásah do hospodaření školy. Je to jedna ze 

dvou základních škol, které jsou vytápěny plynem (ZŠ a MŠ Pardubičky). Žádáme o přesun 

finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 432,0 tis. z běžných transferů 

položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování energií" na běžné transfery položky 

"ZŠ - Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Spolu s 

energetikem města byla také zvažována alternativa v podobě mobilní kotelny na obnovitelný 

zdroj tepla (štěpka, pelety), nicméně cenový předpoklad na tuto investici je v rozsahu 5 až 7 

milionů Kč. Pro realizaci sekundárního zdroje tepla o potřebném topném výkonu má dlouhou 

návratnost investice – předpoklad cca 24 let. S ohledem na aktuální vývoj cen komodity 

zemního plynu na PXE burze, kdy dochází k pozvolnému poklesu cen, není v současné době 

doporučeno k realizaci tohoto opatření. 

 

 

Návrh usnesení č. 014 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 86. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné 



transfery "MŠ Kamínek - příspěvek na provoz" (správce rozpočtu 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu pořízení pračky se sušičkou na základě 

požadavku KHS. 

 

 

Návrh usnesení č. 015 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 87. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 3 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Brožíkova - oprava střešního pláště - 

část E" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 87. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 3 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Hostovice - oprava střechy" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

I. Jedná se o opravu střešního pláště v MŠ Brožíkova část "E" v havarijním stavu, a to na 

základě zpracovaného pasportu střech. 

Současný stav střešního pláště je v havarijním stavu. Asfaltové pásy na atikách jsou zvlněné a 

tvoří se na nich puchýře, lokálně vykazují projevy separace od podkladu s výskytem trhlin ve 

spojích. Celá střešní rovina je narušena zvlněním a boulemi hydroizolační vrstvy. Dochází k 

podélnému smršťování asfaltových pásů což podporuje vznik trhlin ve spojích. Povrchové 

úpravy klempířských prvků jsou poškozené a samotné klempířské prvky vykazují korozi. 

Vzhledem k těmto skutečnostem a ve snaze zabránit vzniku škod na majetku je dle závěru 

pasportu nutná bezodkladná rekonstrukce. 

II. Jedná se o opravu střechy v havarijním stavu v MŠ Hostovice,  a to na základě 

zpracovaného pasportu střech. Střecha objektu je původní, sedlová s keramickou střešní 

taškou v kombinaci s plechovou krytinou. Střešní tašky jsou na hranici své životnosti. Lokálně 

lze pozorovat praskliny. Materiál je již degradován dlouhodobým působením povětrnosti a je 



nasákavý. Střešní krytina je místy vysazena z latí. Celkově lze konstatovat, že střešní plášť již 

není těsný a neplní svou primární funkci, tedy ochranu interiéru před povětrnostními vlivy. 

Střešní latě jsou místy uhnilé a nepodpírají střešní krytinu, která poté sjíždí. Nosné prvky 

konstrukce krovu jsou napadeny dřevokaznými škůdci a létavým hmyzem a je nutné zajistit 

posouzení stavu dřevěných konstrukcí z hlediska poškození biotickými škůdci odborně 

způsobilou osobou. Současně s rekonstrukcí střešního pláště bude nutné vyřešení střešních 

svodů, které jsou v současné době vyvedeny na terén a dotují vlhkostí zdivo suterénu. 

 

 

Návrh usnesení č. 016 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 88. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 24,0 tis. z běžných výdajů položky "Britské centrum" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 

914 - Kancelář tajemníka). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 24,0 tis. Kč z 

běžných výdajů položky "Britské centrum" na běžné výdaje položky "'Mzdy zaměstnanců 

MmP včetně OON " (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši na úhradu nákladů na 

odměnu pracovníka zajišťujícího výuku anglického jazyka v Britském centru Pardubice v 1. 

pol. 2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 017 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné 

transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 



Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné 

transfery položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné 

transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné 

transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné 

transfery položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné 

transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné 

transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 



VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné 

transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné 

transfery položky "ZŠ Br. Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

X. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné 

transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

XI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné 

transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

XII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné 

transfery položky "ZŠ Pardubičky - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné 



transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné 

transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

XV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné 

transfery položky "ZŠ Montessori - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

XVI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné 

transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z 

běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu - realizace" na běžné transfery 

jednotlivých základních škol. Jedná se o finanční prostředky související s realizací opatření v 

rámci schválené Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic - cíl Odstraňování bariér v 



přístupu ke kultuře. Finanční prostředky budou určeny na úhradu školou organizovaných 

placených kulturních aktivit (divadelní představení, výchovné koncerty, návštěvy muzeí a 

galerií atd.) a podporu aktivní umělecké činnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 

v roce 2023. Jedná se o pilotní projekt "Jdu taky", do nějž byly vytipovány školy finančně 

zapojeny do projektu "Obědy pro děti". 

 

 

Návrh usnesení č. 018 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 90. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 70,0 tis. z běžných výdajů položky "Program volnočasových, vzdělávacích a 

prorodinných aktivit" na běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 90. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné 

transfery položky "VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). 

Důvodová zpráva 

I. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 70 tis. Kč z 

běžných výdajů položky "Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných 

aktivit" (správce rozpočtu 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné transfery "VČD - 

příspěvek na provoz" (správce rozpočtu 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z důvodu 

úhrady nákladů souvisejících s organizačním a technických zajištěním akce Oceňování 

nejlepších pedagogických pracovníků škol a školských zařízení za rok 2022, které se uskuteční 

ve Východočeském divadle Pardubice u příležitosti Dne učitelů. 

II. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 30,0 tis. Kč z běžných výdajů položky 

"Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery "VČD - příspěvek na provoz" 

(správce rozpočtu 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z důvodu úhrady nákladů 

souvisejících s organizačním a technických zajištěním akce Oceňování nejlepších 

pedagogických pracovníků škol a školských zařízení za rok 2022, které se uskuteční ve 

Východočeském divadle Pardubice u příležitosti Dne učitelů. 



 

 

Návrh usnesení č. 019 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 91. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" na 

běžné transfery položky "ZŠ - J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 91. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" na 

běžné transfery položky "ZŠ - Br. Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 91. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" na 

běžné transfery položky "ZŠ - Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 91. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" na 

běžné transfery položky "ZŠ - Montessori - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 1.400,0 tis. Kč z 

běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI " na běžné 

transfery položky "ZŠ - J. Ressla - příspěvek na provoz" ve výši 350 tis. Kč, na běžné transfery 

položky "ZŠ - Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" ve výši 350 tis. Kč, na běžné 



transfery položky "ZŠ - studánka - příspěvek na provoz" ve výši 350 tis. Kč  a  na běžné 

transfery položky "ZŠ - Montessori - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu) ve výši 350 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky vyčleněné na udržitelnost 

a upgrade IT v rámci rekonstrukce odborných učeben na ZŠ. Ve schváleném rozpočtu na rok 

2022 je položka rozpočtu "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI " ve výši 350,0 tis. Kč 

na jednu základní školu určená 

na:                                                                                                                                                                 

                                               - Antivirová ochrana Kč 125,0 tis. Jedná se o zabezpečení 

koncových stanic a rozšíření na stávající PC na školách. Důvodem je jednotná správa 

jednotná antivirová ochrana. Každoročně se opakující platba. 

- Povýšení kancelářského balíku Microsoft Kč 60,00 tis. Jedná se o povýšení licencí Microsoft 

pro celou školu na stejnou úroveň. Existuje několik variant 

programů, např. v jednom z programů se platí za počet učitelů ve škole a licence jsou vždy 

nejnovější pro celou školu a jako bonus ji dostávají učitelé a žáci na svá soukromá zařízení 

pro domácí využití. Každoročně se opakující platba. 

- Softwarový management Kč 70,0 tis. Jedná se o management pro správu a monitoring sítě. 

Nástroj shromažďuje logy ze všech síťových zařízení, je schopný diagnostikova provozní a 

konfigurační problémy, detekuje anomálie, umožňuje centrálně nastavovat aktivní prvky. 

Každoročně se opakující platba. 

- Firewall Kč 30,0 tis. Jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajišťuje 

bezpečnost a pravidla komunikace mezi sítěmi provozovanými ve škole a internetem. 

Každoročně se opakující platba. 

- Rezerva pro technickou podporu Kč 65,0 tis. Finanční prostředky na HW komponenty do 

PC, např. nové disky apod. 

 

 

Návrh usnesení č. 020 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 92. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 1 054,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "PRB - Bytové domy - opravy volných BJ - 

realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Rada města Pardubic uložila ekonomickému odboru, usnesením č. R/6412/2021/IV ze dne 

6.9.2021 v rámci zprávy č. 8 - "Směrnice č. 9/2021 Nakládání s byty a prostory sloužícími k 

podnikání" zařadit samostatnou výdajovou položku v návrhu rozpočtu města "Program 



rozvoje bydlení" určenou pro udržení, rozvoj a modernizaci bytových domů a městských 

bytů, krytou v rozsahu 100 % předpisem nájemného bytového fondu daného roku, 

upravenou změnou rozpočtu v roce čerpání dle faktického příjmu roku předchozího, a to s 

účinností od roku 2023. Předpokládaná výše Programu rozvoje bydlení byla do návrhu 

rozpočtu na rok 2023 nastavena v celkové výši Kč 88 741,0 tis. Příjmy z nájmů v roce 2022 

činily Kč 89 795,0 tis. Finanční prostředky dle skutečného plnění příjmů budou ve výši Kč 1 

054,0 tis. doplněny do Programu rozvoje bydlení v rámci III. změny rozpočtu města Pardubic 

na rok 2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 021 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 93. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 300,0 

tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "MŠ Češkova - 

výměna oplocení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o výměna plotu za systémové oplocení a výměnu branky v MŠ Češkova . Stávající 

plot nelze opravit, jsou uhnilé sloupky, prověšené zrezivělé pletivo, místy pletivo chybí. 

Vybudování nového plotu bude zajištěna ochrana před vniknutím zvířat a cizích osob. Na 

nový plot bude použito poplastované systémové oplocení s použitím podhrabových desek. 

Jedná se o závadu BOZP. 

 

 

Návrh usnesení č. 022 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 94. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 

000,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky 

"Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce sociálního zařízení"  (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky ve výši Kč 2 000,0  tis. na rekonstrukci objektu veřejného soc. zařízení, 

které je ze sedmdesátých let. Stávající objekt nevyhovuje současným hygienickým 



požadavkům a při akcích pořádaných na Dostihovém závodišti kapacitně nestačí odbavit 

velké množství, uživatelů a proto je nutná  kompletní rekonstrukce tohoto objektu (výměna 

sanity, nové obklady, kabinky, vstupní dveře, vybudování bezbarierového WC, venkovního 

dřevěného obložení, aj. ). 

 

 

Návrh usnesení č. 023 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 95. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 3 

000,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky 

"Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce vnitřních stáji - I. etapa" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o nový požadavek  na finanční prostředky ve výši Kč 3 000,0  tis. na kompletní 

rekonstrukci části vnitřních velkých stájí č. 2 pro koně. Současný stav nevyhovuje 

požadavkům pro ustájení koní, ve stájích jsou nevyhovující podlahy, přední posuvné stěny 

jednotlivých boxů jsou nefunkční (nebo jen omezeně) a ohrožují zdraví koní a personálu. 

Tyto boxy plně neodpovídají veterinárním předpisům. Projektová dokumentace je již 

zpracována v r.2022, podle ní je naplánována kompletní rekonstrukce včetně 

elektroinstalace, rozvodů vody, napáječek aj.   

 

 

Návrh usnesení č. 024 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 96. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 402,0 

tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Areál 

Dostihového závodiště - údržba zeleně" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Navýšení původně schváleného rozpočtu ve výši 2 665,0 tis. Kč o inflační koeficient (15,1%) 

předchozího roku, rozdíl  dle rozpočtu činí 402,0 tis. Kč. Služby města Pardubic a.s., jako 

zhotovitel, provádějí údržbu dostihové dráhy a zeleně v celém areálu dostihového závodiště 

se zvláštním zřetelem k dostihové dráze na základě uzavřené smlouvy ze dne 20.05.2019. 



Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2024 a cena za předmět plnění je dle 

smlouvy upravena o inflační koeficient za předchozí kalendářní rok. 

 

 

Návrh usnesení č. 025 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 97. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 146,0 

tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Městské 

slavnosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o navýšení finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 146,0 tis. Kč na 

běžné výdaje položky "Městské slavnosti". Požadavek reaguje na potřebu pokrytí rozdílu v 

nákladech na alternativu k ohňostroji v rámci městských slavností. Na základě rozhodnutí o 

nekonání ohňostroje v roce 2023 v rámci městských slavností je nutné nalézt adekvátní 

náhradu k této akci. Prověřovány budou alternativy v podobě dronové show, laserové show, 

water-screeningu či jiné alternativy. Tyto aktivity jsou však v porovnání s ohňostrojem v 

požadované kvalitě nákladnější. Proto je třeba tento rozdíl pokrýt. (Náklady na ohňostroj 

činily 217.000 Kč. Předpokládané náklady na realizaci alternativní náhrady tedy 

předpokládáme ve výši 363.000 Kč.).   

 

 

Návrh usnesení č. 026 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 98. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 5 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na kapitálové transfery 

položky "Svazek obcí Hradubická-Labská - návratná finanční výpomoc" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5 500 000,- Kč pro 

dobrovolný svazek obcí Hradubická labská na předfinancování investičního projektu 

„Realizace projektu Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka mechu a perníku, úseky 

Dříteč – Němčice a Němčice – Kunětická Hora“. Svazek obcí Hradubická labská má v 



současné době podány žádosti o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci ITI 

Hradubické aglomerace a připravuje se po obdržení rozhodnutí k realizaci stavby úseků 

Dříteč – Němčice a Němčice – Kunětická Hora. Svazek obcí je připraven v případě poskytnutí 

předfinancování projektu realizovat dané úseky v roce 2023. Cílem je sloučit předfinancování 

projektu od Pardubického kraje a města Pardubice tak, aby bylo možné stavbu realizovat a 

poskytnuté prostředky vrátit ze získaných dotací. Návratná finanční výpomoc bude 

bezúročná se splatností nejpozději do 30. 4. 2024. 

 

 

Návrh usnesení č. 027 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 99. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 3 

500,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "BD 

J. Palacha - sanace střechy" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Do bytů pod střechou zatéká. PD na opravu zpracována v roce 2022. Z odborného posouzení 

provedeného v rámci pasportizace střechy je stav střešního pláště hodnocen jako vážný s 

nutností odstranění závad do 1 roku.  Při intenzivní dešti dochází k zatékání do chráněného 

prostoru interiéru v blízkosti střešního vtoku. Střešní plášť není dostatečně vodotěsný a tím 

neplní jednu ze svých základních funkcí. Základní funkcí střešního pláště je ochrana 

chráněného prostoru interiéru před působením vnějších klimatických vlivů. Po odkrytí 

kačírku na fólii z PVC stojí dešťová voda - kaluže, které umožňují usazování střešních 

splavenin. Kaluže vytváří příznivé podmínky pro růst řas a rostlin (biologických korozních 

činitelů). Projevy vlhkosti na straně interiéru značí, že dešťové srážky již penetrovaly 

tepelnou izolaci z EPS. EPS je nasákavý materiál, který v mokrém stavu ztrácí své tepelně 

technické vlastnosti. Vzhledem k charakteru a způsobu využití objektu je nutné realizovat 

sanační a opravná opatření, která uvedou střešní plášť do bezvadného stavu. Z odborného 

hlediska je technicky a ekonomicky vhodné řešení odstranit stávající střešní plášť až na 

nosnou konstrukci a provést kompletně novou skladbu střešního pláště. Bude tak možné 

provést sanaci střešního pláště v souladu s technickými a technologickými standardy. 

 

 

Návrh usnesení č. 028 

 



I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

Vyčleňovací usnesení Z/1837/2020 ze dne 17.12.2020 v textaci: 

"Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 39 

000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Terminál JIH - zkapacitnění ul. K Vápence - 

realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) v rozpočtu statutárního města Pardubic 

na rok 2022". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 60 000,- tis. na kapitálové výdaje položky 

"Terminál JIH, Zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 1 000,- tis. na kapitálové výdaje položky 

"Terminál JIH, Zkapacitnění ul. K Vápence - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku 

a investic). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 35 000,0 tis. na 

kapitálové výdaje položky "Terminál JIH, Zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na zajištění realizace se záměrem spolufinancování z dotace ITI (veřejný 

prostor) ve výši cca 15 mil. Celková rozpočtová cena stanovená projektantem je 95 mil. vč. 

DPH.  Úprava komunikace K Vápence a stávající křižovatky Pražská x Teplého, která spočívá v 

rozšíření na 6,50 m a napojení na křižovatku. Nově je zde navržen přechod pro chodce s 

přimknutým jednosměrným přejezdem pro cyklisty a bezpečnostní ostrůvek. Vybudování tří 

zálivů MHD a přechodu pro chodce přes ulici K Vápence, vybudování nové okružní křižovatky 

s vnějším poloměrem 15,0 m včetně souvisejících ploch pro pěší a cyklisty. Křižovatka 

Pražská x Teplého bude osazena novou světelnou signalizací. Vyčleňující usn. ZM 17.12.2020 



Z/1837/2020 ve výši 39.000 tis., které se ruší viz I. a nahrazuje usnesením II - IV. Touto 

realizací bude zajištěna lepší dopravní obslužnost tohoto území vč. připravovaného 

parkovacího domu. Investorem bude statutární město Pardubice, pokrytím položky může být 

zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. 

 

 

Návrh usnesení č. 029 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 101. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 

200,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "BD 

Sedláčkova 447 - výměna elektrorozvodů společných prostor" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky budou použity na výměnu elektroinstalace ve spol. prostorách včetně 

elektroměrových rozvaděčů a přívodů do jednotlivých bytů. Vzhledem ke stavu izolace el. 

vedení dochází ke zkratům a může dojít i k požáru od této vadné elektroinstalace. Bytový 

dům byl postaven v roce 1975. PD je zpracována. 

 

 

Návrh usnesení č. 030 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 102. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 3 

750,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "BD 

A. Krause 2344-2345 - výměna elektrorozvodů společných prostor" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Bytový dům byl postaven v roce 1955, elektroinstalace je na hranici životnosti (hliník), 

elektroměrové rozvaděče neodpovídají požadavkům distributora. PD je zpracována. 

Vzhledem ke stavu izolace el. vedení dochází ke zkratům a může dojít i k požáru od této 

vadné elektroinstalace. Právě se provádí revize elektroinstalace a dle sdělení revizního 

technika, budou v revizi uvedeny závady. To znamená, že zařízení nebude schopno dalšího 



bezpečného provozu. Za neodstraňování závad mohou kontrolní orgány uložit i pokutu, a to 

až do výše 1 000 000 Kč. 

 

 

Návrh usnesení č. 031 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 103. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 350,0 tis. na kapitálové výdaje položky "BD 

Chemiků 124-129 - sanace střechy - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Z odborného posouzení provedeného v rámci pasportizace střechy je stav střešního pláště 

hodnocen jako havarijní a je nutné bezodkladně řešit sanaci střešního pláště. Před 

realizací  sanace je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. Jedná se o plochou střechu, 

která je ještě původní od výstavby domu a bez jakékoliv tepelné izolace. Hydroizolace je za 

hranicí životnosti. V bytech pod střechou se začíná objevovat plíseň. 

 

 

Návrh usnesení č. 032 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 104. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 

185,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky 

"Cyklosčítače - sběr a vyhodnocení dat" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o finanční prostředky na fungování systému pro automatické sčítání cyklistické 

dopravy, které město Pardubice pořídilo v roce 2013. Konkrétně se jedná o výměnu baterií, 

přemístění variabilních sčítačů, sběr dat a jejich vyhodnocení, servis zařízení "totem" na 

stezce u zimního stadionu. Sčítací místa jsou: předmostí Kpt. Bartoše, most Pavla Wonky, ul. 

17. listopadu, ul. Jahnova, most u Matičního jezera. Agendu doposud procesoval Odbor 

hlavního architekta s tím, že došlo k přesunu agendy na Odbor dopravy. Výše nákladů 185,0 

tis. Kč bude pokrývat sběr a vyhodnocení dat na období 2023 - 2025. S prakticky stejnými 

finančními prostředky v minulosti pracoval odbor hlavního architekta. 



 

 

Návrh usnesení č. 033 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 105. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 400,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Revitalizace letního stadionu - PD + ostatní náklady" na 

běžné výdaje položky "Letní stadion - tréninkové hřiště - příkazní smlouva" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na úhradu účelně vynaložených nákladů, které vzniknou Rozvojovému 

fondu Pardubice v souvislosti s plněním příkazní smlouvy na provozování tréninkového hřiště 

s umělou trávou v areálu letního stadionu. Jedná se o zkušební provoz od února do konce 

dubna 2023 s cílem získat zpětnou vazbu a informace v provozní, sportovní a ekonomické 

činnosti. 

Příjmy z vybraných poplatků za užívání hřiště budou také příjmem města. 

 

 

Návrh usnesení č. 034 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 106. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 

250,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky 

"Terminál Univerzita - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Navýšení schválené položky rozpočtu o částku 250,0 tis. z důvodu prodloužení termínu 

plnění smlouvy na výkon koordinátora BOZP a technického dozoru při realizaci. V průběhu 

provádění díla byl zastaven postup práce zhotoviteli stavby na východní části z důvodu 

nutnosti provedení přeložek elektro VN a vodovodního řádu DN 600 na 143 dní (na západní 

části práce probíhaly dle harmonogramu). Vzhledem k těmto událostem je připravován 

dodatek smlouvy na prodloužení termínu dohotovení celého díla o 4 měsíce, tj. do 20.6.2023 

a z tohoto důvodu je nutné také prodloužit výkon technického dozoru ve výši cca 200,0 tis. a 

koordinátora BOZP ve výši 50,0 tis. Výkon technického dozoru investora - CELKEM včetně 

DPH, dle uzavřené smlouvy činí: 586.850,- Kč včetně DPH. Předpokládaná doba realizace 



stavby a tedy výkon činnosti TDI také 8 měsíců. Činnost TDI bude tedy o polovinu delší než 

byl původní předpoklad, nicméně navýšení ceny nebude s tímto v přímé úměře, ale bude 

nižší. Činnost BOZP je tedy obdobná, dle uzavřené smlouvy je cena 118.580,0 Kč předpokládá 

se tedy navýšení za dobu 4 měsíců max 50,0 tis. Kč. 

 

 

Návrh usnesení č. 035 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 107. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 

250,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Tř. 

Míru - oprava šachet optické sítě" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace a realizaci opravy propadlých 

šachet na třídě Míru. Jedná se o dvě šachty do kolektoru pro optickou kabelovou síť v 

majetku statutárního města. Šachty jsou poškozené a tím dochází k propadu poklopů a 

značné nerovnosti povrchu chodníku, hrozí nebezpečí úrazu chodců. Pokud by došlo k 

většímu propadu poklopů, může dojít i k přerušení optické sítě a tím i poruše kamerového 

systému městské policie ve středu města. Šachty se nacházejí na třídě Míru u křižovatky s ul. 

Jindřišská. Cena zahrnuje práci projektanta na podkladech pro výběrové řízení (technická 

zpráva a rozpočet) a odhad ceny na opravu. 

 

 

Návrh usnesení č. 036 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 108. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 

600,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Areál 

MFA - provoz parkovacích ploch u arény - RFP a.s." (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Rozvojový fond Pardubice a.s.  (RFP) zajišťuje provoz pozemků jako parkoviště u multifunkční 

arény na základě uzavřené příkazní smlouvy. V rámci zajištění podmínek zkušebního provozu 

v lokalitě u multifunkční arény a letního stadionu byl uzavřen Dodatek č. 1 k Příkazní 



smlouvě, který upřesňuje užívání všech areálových parkovacích míst v souladu s uzavřenou 

nájemní  smlouvou zrekonstruovaného areálu Letního stadionu s Fotbalovým klubem a.s. 

Žádáme o navýšení schváleného rozpočtu o částku ve výši 500,0 tis. Kč, která zahrnuje 

náklady spojené s provozem pozemků jako parkoviště u multifunkční arény, které město 

hradí Rozvojovému fondu Pardubice, a.s. Náklady na provoz parkoviště zahrnují např. 

administrativní práce a režijní náklady zaměstnanců RFP spravujících parkoviště, údržbu 

včetně zajištění případných oprav souvisejících s plynulým chodem parkoviště, odběr 

elektrické energie na závoru, etikety do parkovacích automatů, aj. Příjmy z parkovacích ploch 

u multifunkční arény jsou příjmem města. 

 

 

Návrh usnesení č. 037 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 109. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 

400,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "VČD - 

oprava jevištního výtahu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky určené na generální opravu jevištního výtahu ve VČD Pardubice. Po 

havárii nákladního nůžkového výtahu v orchestřišti divadla byla provedena provizorní 

oprava, kdy nelze zaručit trvalou bezporuchovost. Současně byla doporučena výměna celého 

systému řízení včetně elektroinstalace. Zařízení je v provozu více než dvacet let a vykazuje 

závady. Opravu je nutné provést v prázdninových měsících. Bez funkčního výtahu není 

možno postavit kulisy a odehrát představení. 

 

 

Návrh usnesení č. 038 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 110. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 

500,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Krajina 

Pardubice - JIH" (správce 811 - Odbor hlavního architekta). 



Důvodová zpráva 

Vazba na aktuální programové období OPŽP a podporované aktivity založení a obnovy 

vegetačních prvků v krajině, kde na realizace je připravena podpora min 80 %. V roce 2022 z 

důvodu neschválení požadavku do rozpočtu zadána pouze dílčí část “ Krajinářský návrh 

Dražkovice“ ve spolupráci s MO5. Požadované finance do rozpočtu na rok 2023 vychází z 

požadavku stanoveném v Územní studii krajiny ORP Pardubice (Ekotoxa, 2019), kdy byly 

Pardubice vyhodnoceny jako ekologicky nestabilní až málo stabilní s nízkou výměrou 

cennějších přírodních ploch. Doporučení pro obec se zhoršeným stavem ekologické stability 

a přírodních hodnot spočívá ve vytvoření kvalitního krajinného plánu s návrhem doplnění 

200 ha nových ekologicky stabilních ploch. Na MMR musíme dokládat, jak naplňujeme 

požadavky z ÚSK. Materiál zahrnuje návrhy adaptačních opatření v krajině tedy: na založení 

a/nebo obnovu vegetačních krajinných prvků – stromořadí, solitérní stromy, travobylinné 

porosty, meze, remízy, větrolamy, průlehy, zasakovací pásy, zemní hrázky, svodné příkopy 

(stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku např. zatravněním) přírodě blízkým 

způsobem, založení a/nebo obnova krajinotvorných (extenzivních) sadů, založení a/nebo 

obnova skladebných prvků ÚSES a interakčních prvků, založení a/nebo obnova zatravněných 

pásů s doprovodnými dřevinami, tvorba a obnova stávajících vegetačních struktur, včetně 

opatření proti erozi. 

 

 

Návrh usnesení č. 039 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 111. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 

600,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Provoz 

MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 

Důvodová zpráva 

Výše uvedené prostředky budou využity na vybavení a modernizaci výstrojního a 

bezpečnostního vybavení strážníků Městské policie Pardubice. V loňském roce jsme 

pozastavili obměnu některých prvků výstroje strážníka tak, aby nebyly náklady spojené s 

obměnou neefektivně využity před změnou koncepce výstroje. Do konce kalendářního roku 

se bohužel nepovedlo realizovat nová výběrová řízení na obměnu, která tak přesunula 

zvýšený finanční nárok do roku letošního. Vzhledem k výše uvedenému by během letošního 

roku nebylo možné realizovat všechny obměny, které jsou potřeba. Některé výstrojní 

součásti jsou však již na hraně životnosti. Jedná o např. o balistické vesty vybavené 

balistickými pláty a balistickými vložkami nebo reflexními vestami. Tímto vybavením se 

významně zvyšuje bezpečnostní ochrana strážníků. 



 

 

Návrh usnesení č. 040 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 112. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 441,6 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Městský kamerový systém - opravy" 

(správce 214 - Městská policie). 

Důvodová zpráva 

V roce 2022 (29.6.2022 a 6.7.2022) došlo k poškození městského kamerového dohlížecího 

systému přímým úderem blesku po bouřkové činnosti. Městská policie uplatnila pojistnou 

událost, která byla Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s. uznána dne 3.1.2023 a došlo k 

pojistnému plnění s výjimkou povinné spoluúčasti ve výši Kč 1 000,- Kč za pojistnou událost, 

tedy v celkové výši 2 000,- Kč. Prostředky z pojistného plnění v celkové výši Kč 73 227,- a 368 

377,-, byly připsány na účet města dne 10. a 11.1.2023. Předpokládaná výše pojistných 

událostí  v rozpočtu města na rok 2023 představuje částku ve výši Kč 2 300,0 tis., která v tuto 

chvíli není naplněna, proto finanční prostředky z pojistného plnění budou převedeny do 

rozpočtu Městské policie, která je nárokuje, z obecné rezervy rozpočtu. 

 

 

Návrh usnesení č. 041 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 113. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 12,1 tis. v rámci položky "Digitální povodňový plán" (správce 1015 - Odbor 

životního prostředí) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

Důvodová zpráva 

Město zadalo v roce 2022 veřejnou zakázku na zpracování Digitálního povodňového plánu, 

avšak veřejná zakázka nebyla v roce 2022 dokončena a schválené finanční prostředky nebyly 

čerpány. Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2022 byly zapojeny do rozpočtu na rok 

2023 na kapitálové výdaje. Část výdajů této zakázky budou tvořit výdaje na proškolení 

uživatelů nového DPP. Žádáme tedy o přesun finančních prostředků ve výši Kč 12,1 tis v 

rámci položky z kapitálových výdajů na běžné výdaje.   



 

 

Návrh usnesení č. 042 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 114. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 

200,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky 

"Kanalizace St. Čívice západ - PD" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 

Důvodová zpráva 

Při projednávání odkanalizování nové zástavby ve Starých Čívicích se zjistilo, že kanalizace 

vedená pod hlavní silnicí cca od restaurace čp. 83 směrem na  západ do Přelouče je pouze 

dešťová kanalizace a slouží k odvodnění vozovky. Ústí do odvodňovacího příkopu u nové 

plánované zástavby, který teče skrz oboru směrem k Labi. Vzhledem k tomu, že některé 

objekty kolem komunikace mají do ní na černo svedeny své odpadní vody a odvodňovací 

příkop je mělký, dochází u jejího ústí do něj při větších srážkách k podmáčení terénu a 

hygienickým problémům.  Kanalizace není majetkově evidována žádným subjektem (město, 

Vak, SÚS, ŘSD). S největší pravděpodobností byla vybudována v rámci "akce Z" tehdejším 

místním národním výborem. Vak Pardubice provedl, ačkoliv se nejedná o jeho majetek, 

kamerovou prohlídku. Technický stav kanalizace je dobrý. Proto se nabízí následující 

koncepční řešení. Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení kanalizace a 

změnit její užívaní na jednotnou kanalizaci, dále naprojektovat a vybudovat kanalizaci o délce 

cca 150 m, která by propojila tuto západní část kanalizace s východní částí kanalizace ve St. 

Čívicích, která je již jednotná (slouží odvedení dešťových i odpadních vod) a je napojena na 

BČOV. Investiční náklady na drobnou opravu stávající kanalizace a vybudování propojovací 

kanalizace v délce cca 150 m jsou odhadovány na cca 5,0 mil. Kč. Částka 200,0 tis. Kč je 

požadována na zpracování PD a inženýrskou činnost k zajištění stavebního povolení. 

 

 

Návrh usnesení č. 043 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 115. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 

389,9 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné transfery položky 

"Finanční kompenzace DPmP a.s. - dopravní obslužnost" (správce 1327 - Odbor dopravy). 



Důvodová zpráva 

Finanční prostředky ve výši 389 801,- Kč zahrnují navýšení kompenzace z důvodu poklesu 

tržeb z jízdného v roce 2022 na základě uzavřeného Dodatku č. 5 ke Smlouvě o veřejných 

službách v přepravě cestujících, dle které se město Pardubice podílí na nákladech na provoz 

veřejné dopravy v Pardubicích. Jedná se o dorovnání dle skutečných nákladů. 

 

 

Návrh usnesení č. 044 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 116. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 

200,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky 

"Terminál B - cementobetonový kryt vozovky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na zajištění realizace změny krytu komunikací západního vjezdu do 

Teminálu B, konkrétně u stavebního objektu SO 106.2 a ucelené části stavebního objektu SO 

103. Navržená změna je vyvolaná ne realizací přeložky stávajícího kabelového vedení sítě VN 

2x 35kV v majetku ČEZ Distribuce a.s. Z důvodu ne realizace přeložky, a zároveň z důvodu 

dodržení harmonogramu projektu s cílem zahájit provoz přestupního terminálu pro 

regionální autobusovou dopravu od 1.7.2023, je navrženo provedení cementobetonového 

krytu vrstvou z CB II tl. 250 mm, dle úprav dokumentace zpracovaných generálním 

projektantem pro stavební objekt SO 103. Odlišností oproti revidované projektové 

dokumentace je, že celá plocha objektu SO 106.2 a ucelená část SO 103 bude ve změněném 

řešení provedena z CB krytu, nikoli z asfaltobetonu, jak bylo řešeno v zadávací dokumentaci. 

Přeložka podzemního kabelového vedení VN 2x 35kV, nebyla předmětem plnění zhotovitele 

stavby Terminál B. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno na změnu konstrukce vozovky. 

Předpokládaná výše nákladů na realizaci je Kč 6 200,0 tis. 

 

 

Návrh usnesení č. 045 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 117. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 



600,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky 

"Světelná a signalizační zařízení" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 117. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1,0 

tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Provoz a 

údržba veřejného osvětlení" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

Důvodová zpráva 

I. Navýšení finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. na zajištění provozu světelného a 

signalizačního zařízení. Finanční prostředky jsou zasmluvněny se Službami města Pardubic, 

výše rozpočtu na rok 2023 odpovídá zasmluvněné částce Kč 2 500,0 tis. Z důvodu vykonávání 

specializovaných prací společností CROSS a Eltodo jsou náklady na opravy a revize (opravy 

vadných tlačítek pro chodce, vadných klepátek, dále vizuální kontroly křižovatek 1x za dva 

měsíce, pravidelná roční prohlídka a revize SSZ a revize v tříletém intervalu), také hrazeny z 

této položky. Výše nákladů činí Kč 300 tis./rok a vychází z dodatku č. 1 ze dne 8.6.2022.  

II. Žádáme o navýšení finančních prostředků z důvodu použití finančních prostředků roku 

2023 pro uhrazení faktury z roku 2022. Řádek "Provoz a údržba veřejného osvětlení" je 

zasmluvněn se Službami města Pardubic. Pro rok 2022 byla zasmluvněna částka ve výši Kč 

44,000.440,-. V rozpočtu tohoto řádku pro rok 2022 byla však pouze částka Kč 44.000 tis., 

což činí rozdíl Kč 440,-. Pro rok 2023 již zasmluvněná částka odpovídá přesně alokovaným 

finančním prostředkům. 

 

 

Návrh usnesení č. 046 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 118. Zvýšení předpokládaného zůstatku Sociálního fondu MmP ve 

výši 500 000,- Kč o 325 453,18 Kč dle skutečnosti k 31.12.2022 a zároveň zvýšení výdajové 

části rozpočtu běžné tranfery položky "Sociální fond MmP" (správce 914 - Kancelář 

tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 118. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 3 439 



420,48 Kč z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné transfery položky 

"Sociální fond MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostřdky na základě finančního vypořádání Sociálního fondu Magistrátu města 

Pardubic za rok 2022, tzn. nastavení počátečního stavu sociálního fondu na základě 

konečného zůstatku bankovního účtu Sociálního fondu MmP, který k 31. 12.2022 činil 825 

453,18 Kč.  

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 3 439 420,48 Kč z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné transfery položky "Sociální fond MmP" (správce 914 

- Kancelář tajemníka). Zdrojem Sociálního fondu Magistrátu města Pardubic, je příspěvek z 

rozpočtu města Pardubic, který je poskytován ve výši 6,5 % ze skutečně vyplacených 

mzdových prostředků zaměstnanců MmP, z vyplacených náhrad mezd při dočasné pracovní 

neschopnosti zaměstnanců zaměstnavatelem a odměn uvolněných členů zastupitelstva a 

dále úroky připsané na účst vedený u peněžního ústavu v předchozím kalendářním roce. 

Předpokládaný zálohový příděl do Sociálního fondu MmP byl v rozpočtu města na rok 2023 

schválen ve výši 10 000 000,- Kč. Na základě skutečně vyplacených finančních prostředků 

(mzdové prostředky, náhrady mezd a odměny uvolněných členů zastupitelstva) v roce 2022 

má příděl do sociálního fondu v roce 2023 činit částku ve výši 13 439 420,48 Kč, tzn. navýšení 

Sociálního fondu MmP o 3 439 420,48 Kč. 

 

 

Návrh usnesení č. 047 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 119. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 1 348,0 tis. v rámci položky "Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové 

buňky) - vlastní zdroje (správce 711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na 

běžné výdaje. 

Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun části finančních prostředků v rámci schválené položky "Dubina, 

Blahoutova" na běžné výdaje. Na základě konzultace s poskytovatelem dotace a aktuálního 

odeslání finálních podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je část díla v hodnotě 

1.347,4 tis. zařazena do neinvestičních výdajů (pořízení drobného dlouhodobého hmotného 

majetku). Aktuální fakturaci za dílčí dodávku je nutné již hradit s rozdělením na investiční a 

neinvestiční část. Projekt spolufinancovaný v rámci dotačního programu Rozvoj a obnova 



materiálně technické základny sociálních služeb. Předpokládané podání 1. žádosti o platbu 

03/2023 (investiční a neinvestiční výdaje). 

 

 

Návrh usnesení č. 048 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 120. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 2 000,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Gorkého - oprava střechy" na kapitálové 

výdaje položky "Terminál B - výměna oken v budově SŽ" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 120. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 1 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" 

na kapitálové výdaje položky "Terminál B - výměna oken v budově SŽ" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na zajištění realizace. Jedná se o výměnu oken v památkově chráněném 

objektu budovy SŽ. Výměna oken v uvedeném objektu je podmínkou pro získání 

kolaudačního rozhodnutí akce „Terminál B“. Řešení navržené v realizační dokumentaci bylo 

zpracované dle předaných původních projekčních podkladů vlastníkem objektu, které se 

ovšem neztotožňovalo se skutečností. Původně plánované vzduchotechnické rekuperační 

jednotky nebylo možno zrealizovat a to vzhledem ke skutečné dispozici vnitřních prostor a k 

dnes trvale obydleným bytovým jednotkám. Nové řešení je bez rekuperačních jednotek. 

Nově jsou navržená okna s požadovaným útlumem hluku vycházejícím z hlukové studie a s 

větracími klapkami nahrazujícími původně navrhovanou rekuperaci. Přesun FP je navrhován 

z rozpočtové rezervy probíhající realizace opravy střechy ZŠ Gorkého, která je v tak 

pokročilém stupni rozpracování, že se již nepředpokkádá dodatek na cenu a vzhledem k 

vysoutěžené ceně, která byla více jak o 2 mil. nižší, než cena předpokládaná. FP z položky 

údržba škol jsou k použití navrhovány zatím objednávkami a smlouvami nerezervované 

prostředky, v průběhu roku by mohly být doplněny zpět z ukončených akcí s finančním 

přebytkem. 



 

 

Návrh usnesení č. 049 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 121. Zvýšení předpokládaného zůstatku Sociálního fondu Městské 

policie ve výši 800 000,- Kč o 303 894,19 Kč dle skutečnosti k 31.12.2022 a zároveň zvýšení 

výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Sociální fond MP" (správce 214 - Městská 

policie) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 121. Snížení předpokládaného zálohového přídělu do Sociálního 

fondu Městské policie ve výši 939 383,79 Kč v rozpočtu na rok 2023 a zároveň snížení 

běžných transferů položky "Sociální fond Městské policie" (správce 214 - Městská policie) 

ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

I. Finanční prostředky na základě finančního vypořádání Sociálního fondu MP za rok 2022 

tzn. nastavení počátečního stavu sociálního fondu na základě konečného zůstatku na 

bankovním účtu Sociálního fondu MP, který k 31.12.2022 činil 1 103 894,19 Kč. 

II. Zdrojem financování Sociálního fondu MP je příspěvek z rozpočtu města Pardubic ve výši 

6,5 % skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců MP, ze zaměstnavatelem 

vyplacených náhrad mezd při dočasné pracovní neschopnosti. Dále jsou příjmem sociálního 

fondu úroky připsané v předchozím kalendářním roce na bankovní účet sociálního fondu. 

Schválená předpokládaná výše SF MP v rozpočtu města byla ve výši 5 480 000,- Kč. Změnou 

rozpočtu bude SF MP dle skutečnosti snížen o částku ve výši 635 489,60 Kč. Sociální fond 

Městské policie bude tedy činit 4 844 510,40 Kč. 

 

 

Návrh usnesení č. 050 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 122. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 



Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Služby, projekty, znalecké posudky" (správce 

1327 - Odbor dopravy). 

Důvodová zpráva 

Narovnání finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z důvodu neodkladného přesunu 

finančních prostředků z položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na položku "Mostní 

provizorium u mostu kpt. Bartoše". Schválené RmP dne 8.2.2023 č. usn. R/009/2023 (II. 

změna rozpočtu 2023). 

 

 

Návrh usnesení č. 051 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 123. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 

000,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky 

"MŠ Mladých - rekonstrukce sociálních zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky určené na rekonstrukci sociálních zařízení v MŠ Mladých. Bude 

provedena rekonstrukce umývárny pro děti, včetně nových rozvodů vody a kanalizace. Tím 

bude vyřešeno směšování teplé a studené vody, které v dnešní době ve školce nefunguje a je 

uvedeno v závadách Krajské hygienické stanice. Dále bude změněna dispozice letní 

umývárny pro děti, čímž se sníží riziko úrazů dětí (závada zapsána v protokolu BOZP). V rámci 

realizace stavby bude odstraněno cementoazbestové dešťové a větrací potrubí. 

 

 

Návrh usnesení č. 052 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 124. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši 

Kč 400,0 tis., z položky 23. "Předpokládaná dotace - Státní příspěvek na výkon pěstounské 

péče" na běžné výdaje položky 41. "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 

914 - Kancelář tajemníka). 



II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 124. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši 

Kč 253,4 tis., z položky 23. "Předpokládaná dotace - Státní příspěvek na výkon pěstounské 

péče" na běžné výdaje položky 41. "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče"  (správce 

6131 - Odbor sociálních věcí). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Pardubicích byla statutárnímu 

městu Pardubice byl poskytnut státní příspěvek na výkon pěstounské péče na kalendářní rok 

2023 v celkové výši 653 400,- Kč za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 

pečujícím a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. 

 

 

Návrh usnesení č. 053 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 125. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 492,2 tis., položka 

41. "OP J. A. Komenský - ZŠ Br. Veverkových - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné transfery položky "OP J. A. Komenský - ZŠ Br. Veverkových - dotace" 

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 125. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 749,1 tis., položka 

41. "OP J. A. Komenský - MŠ K Polabinám - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné transfery položky "OP J. A. Komenský - MŠ K Polabinám - dotace" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu byla městu Pardubice 

přidělena neinvestiční dotace z Operačního programu J. A. Komenský pro základní školy v 

Pardubicích. Jedná se o finanční prostředky na realizaci projektů využívajících zjednodušené 

vykazování nákladů Poskytnuté finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu 

vypořádání se státním rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. 



 

 

Návrh usnesení č. 054 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 126. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 306,7 tis., položka 

41. "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné výdaje položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 

914 - Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 126. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 120,8 tis., položka 

41. "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné výdaje položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 

1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 126. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 2,9 tis. v rámci položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - dotace" z položky 

50. - platy zaměstnanců - vlastní zdroje" na položku 59. "Převody dotací zpět 

poskytovateli" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Důvodová zpráva 

I. - II. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, kultury a sportu byla statutárnímu městu 

Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání na realizaci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II.  

III. Na základě Výzvy k vrácení části dotace byla zaslána částka ve výši 2 863,68 Kč dne 

24.2.2023 na bankovní účet poskytovatele dotace (MŠMT). 

 

 

Návrh usnesení č. 055 

 



I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 127. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 815,2 tis. položka "Finanční vypořádání - 

vratky transferů minulých let - dotace 2022" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 127. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 171,4 tis. položka "Finanční vypořádání - 

vratky transferů minulých let - dotace 2022" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 127. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 264,6 tis. položka "Finanční vypořádání - 

vratky transferů minulých let - dotace 2022" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

I. Finanční vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem financí ČR prostřednictvím KÚ Pk 

statutárnímu městu Pardubice v roce 2022 na výdaje související s volbou prezidenta v roce 

2023. Finanční prostředky na náklady spojené s volbou prezidenta byly poskytnuty v celkové 

výši 879 800,- Kč. Finanční prostředky ve výši 815 109,76 byly vráceny dne 6.2.2023 do 

rozpočtu poskytovatele dotace prostřednictvím KÚ Pk. 

II. Finanční vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím KÚ Pk 

statutárnímu městu Pardubice v roce 2022 na výdaje související s projektem "Podpora 

integrace cizinců v roce 2022". Finanční prostředky na náklady spojené s projektem byly 

poskytnuty v celkové výši 1 411 200,- Kč. Finanční prostředky ve výši 171 367,2 Kč byly 

vráceny dne 3.2.2023 do rozpočtu poskytovatele dotace prostřednictvím KÚ Pk. 

III. Finanční vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím KÚ Pk 

statutárnímu městu Pardubice v roce 2022 na výdaje související s projektem "Podpora 

integrace a pomoc ukrajinským uprchlíkům - Pardubice 2022". Finanční prostředky na 

náklady spojené s projektem byly poskytnuty v celkové výši 946 437,- Kč. Finanční prostředky 

ve výši 264 595,4 Kč byly vráceny dne 3.2.2023 do rozpočtu poskytovatele dotace 

prostřednictvím KÚ Pk. 

 

 

Návrh usnesení č. 056 



 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 128. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 77,9 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - Ukrajina" (správce 

598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - krizová - Ukrajina" 

(správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky budou použity na nákup 60 ks spacích pytlů Arpenaz 20 °C a 60 ks 

lehátek Camp Bed Basic 60 cm pro 1 osobu. Pytle a lehátka budou předány formou věcného 

daru městu Žytomyr. 

 

 

Návrh usnesení č. 057 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 129. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Výpočetní technika - Drobný majetek do 40,0 

tis. Kč" na běžné výdaje položky "Výpočetní technika - Technické zhodnocení" (správce 

1814 - Odbor informačních technologií). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 129. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 1,0 tis. z běžných výdajů položky "Výpočetní technika - Drobný majetek do 40,0 tis." 

na běžné výdaje položky "Výpočetní technika - Poštovní služby" (správce 1814 - Odbor 

informačních technologií). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 129. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 1,0 tis. z běžných výdajů položky "Výpočetní technika - Drobný majetek do 40,0 tis." 

na běžné výdaje položky "Výpočetní technika - Kurzovní rozdíly" (správce 1814 - Odbor 

informačních technologií). 



Důvodová zpráva 

Na základě skutečných potřeb odboru informačních technologií, které vzešly z běžného 

provozu, žádáme o založení nových položek rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky na 

obnovu starších typů PC - doplnění či výměna stávajících komponentů za komponenty s 

lepšími vlastnostmi, poštovní služby - odesílání bezplatně zapůjčeného zboží k testování a 

kurzovní rozdíly vzniklé při platbách v cizí měně. Nejedná se o navýšení rozpočtu OIT, jedná 

se o přesuny finančních prostředků na nové položky. 

 

 

Návrh usnesení č. 058 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 130. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné 

výdaje položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 

a sportu). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o navýšení finančních prostředků na běžné výdaje položky "Strategie pro kulturu a 

kreativitu". V době vznesení požadavku na podzim roku 2022 nebyla známé konkrétní 

položky z důvodu probíhající aktualizace strategie. V současnosti jsou již tyto položky známé 

a jsou rozepsány v rámci akčního plánu, který je předkládán Radě města a Zastupitelstvu 

města ke schválení. Jedná se o následující položky "Ideová studie možného využití areálu na 

Staré poště coby kulturně-kreativní čtvrti" finanční prostředky ve výši Kč 150,0 tis. Záměrem 

je ve spolupráci s externím dodavatelem zmapovat areál z pohledu budoucího možného 

využití, zohlednění příkladů dobré praxe u nás i v zahraničí a zahájení přípravy projektu, který 

v budoucnu povede k plnému využití areálu a vyřešení urbanisticky zanedbaného území. 

Využití areálů průmyslového charakteru za podobným účelem má řadu úspěšných předloh, 

současně opatření řeší akutní nedostatek prostor pro komunitní a zájmovou činnost 

kreativců a umělců (ateliéry, dílny, zkušebny apod.). Tento nedostatek byl hlavním závěrem 

Pardubického kulturního fóra 2022, i jednání pracovní skupiny pro aktualizaci Strategie. Viz 

opatření strategie 4.3.4. Výstupem aktivity bude ideová studie a návrh dalšího postupu. 

Podpora kreativního vzdělávání – požadavek 125,0 tis. Kč. Podporovat rozvoj kreativity ve 

vzdělávání ukládá „Strategie školství Pardubic 2030“ (opatření 2.3. a také opatření 8.3.) a 

současně Strategie pro kulturu a kreativitu v rámci opatření 5.1.1. Konkrétně je v tomto roce 

cílem vytvořit externí pozici koordinátora kreativního vzdělávání po vzoru jiných obdobných 

funkcí (Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj, v minulosti Jihlava). Podstatná část nákladů na 

funkci by měla být pokryta z avizovaného dotačního řízení MKČR (Národní plán obnovy – 



podpora přímo za účelem zřízení funkce, viz zmiňované kraje). Potřeba funkce koordinátora 

vychází z nutnosti efektivní komunikace mezi oblastí školství a oblastí kultury/kulturně-

kreativního sektoru. Spolupráce s Univerzitou Pardubice – mapování poptávky – požadavek 

25,0 tis. Kč – jedná se o pokrytí nákladů spolupráce s Univerzitou Pardubice s cílem zmapovat 

poptávku v oblasti kultury ve městě. Předpokladem je pokrytí minimálních nezbytných 

nákladů této spolupráce. Mapování v oblasti kultury proběhlo v Pardubicích naposledy v roce 

2013. V současnosti nemáme data o souladu nabídky s poptávkou obyvatel. Jako vhodné 

řešení se i po konzultaci s aktéry v oblasti kultury (pracovní skupina pro tvorbu strategie 

8.11.2022) nabízí oslovit Univerzitu Pardubice a v rámci výzkumných a vzdělávacích aktivit 

požádat o součinnost. Předpokladem je plnění funkce částečně v rámci tzv. třetí funkce 

univerzity, nicméně předpokládáme, že určité přímé náklady bude nutné v rámci spolupráce 

pokrýt z našich zdrojů.     
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Dodatek č. 6 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření dodatku č. 6 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené dne 

25.12.2015 mezi statutárním městem Pardubice, jako objednatelem, a Dopravním 

podnikem města Pardubic a.s., se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 531 21 

Pardubice, IČO: 63217066, jako dopravcem (ve znění jejích dodatků), na základě něhož 

bude městem navýšena Dopravnímu podniku města Pardubic a.s. kompenzace nákladů za 

výkon veřejné služby v přepravě cestujících (provoz městské hromadné dopravy) za r. 2023 

dle finančních modelů, které jsou přílohou tohoto dodatku. Znění dodatku č. 6 tvoří 

přílohu tohoto usnesení. 

T: 30.04.2023 

Z: Jan Nadrchal, primátor města 

Důvodová zpráva 

Dne 29. 12. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o veřejných službách v 

přepravě 

cestujících (dále jen „smlouva“). Ve smlouvě se dopravce zavázal objednateli zajistit ve 

vlastní režii 

dopravní obslužnost na území města Pardubic městskou hromadnou dopravou (dále jen 



„MHD“) a 

objednatel se zavázal dopravci uhradit za plnění závazku veřejné služby kompenzaci. Závazek 

z 

uvedené smlouvy změnily smluvní strany mimo jiné dodatkem č. 3 a 4 smlouvy, kterým došlo 

s 

ohledem na předpoklad určitého přetrvávání sníženého zájmu o cestování veřejnou 

dopravou, k 

němuž došlo v důsledku epidemie nemoci COVID 19 a vládních opatření ke zvládání 

epidemie 

nařízených k úpravě výchozího finančního modelu, na jehož základě se stanoví výše 

kompenzace. 

 

Pro rok 2022 byla oproti finančnímu plánu společnosti schválena výše kompenzace v částce 

cca 206 

mil Kč. Ta je o 20 mil nižší oproti roku 2021 i přes to, že pokračoval trend strmého růstu 

nákladů se promítal již od počátku roku do hospodaření společnosti. Tato skutečnost byla 

dodatkem č.5 

narovnána. 

 

Pro rok 2023, kdy na společnost dopadly další výrazně a násobně zvýšené náklady na 

energie,   

zvýšené ceny náhradních dílů a podobně, nás vedou ke změně. Máme za to, že jde pro 

smluvní strany  

o tak podstatnou změnu skutečností, že za účelem zachování ekonomické rovnováhy 

závazku, resp. alespoň dorovnání ztrát,  

které dopravce nezavinil a které smluvní strany při sjednávání principu kompenzace v 

počátku závazku nepředvídaly,  

dochází k úpravě způsobu výpočtu kompenzace, který v původním VFM (výchozí finanční 

model) nebyl uveden. 

Kompenzace pro rok 2023 bude tedy v celku určena na základě upravených výchozích 

finančních 

modelů na rok 2023 pro veřejnou drážní dopravu a veřejnou linkovou dopravu, jež jsou 

přílohami č. 1 

a č. 2 tohoto dodatku. A k ní bude připočítána hodnota položky „korekce mimořádných 

nákladů nad indexovaný model“. 

V průběhu druhého pololetí bude finanční model znovu přepočítán s tím, že je 

možné, že růst indexů některých nákladů bude třeba započítat do kompenzace za 

poskytnuté veřejné 

služby, nebo naopak dojde ke změně směrem k nižším nákladům, které byly prognózovány a 

bude kompenzace  

náležitě upravena. To může nastat například v situaci, kdy ceny energií budou nižší než je 



státem regulovaná a v současné době 

DPMP a.s. účtovaná hodnota.   

 

 

 

Rada dne 8. 2. 2023 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9, proti 0, zdrž. 0 
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Poskytnutí daru 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí věcného daru v podobě 60 ks skládacích lehátek a 60 ks spacích pytlů v celkové 

hodnotě 77.800,- Kč  (včetně DPH) partnerskému městu Žytomyr na Ukrajině. 

Důvodová zpráva 

Ukrajinský Žytomyr se v loňském roce stal pro Pardubice novým partnerským městem. 

Memorandum o spolupráci mezi městy Pardubice a Žytomyr schválilo ZmP loni v září.  

V souvislosti s pokračující ruskou vojenskou agresí na Ukrajině projednávali v předchozích 

týdnech zástupci obou měst možnosti pardubické humanitární pomoci vůči městu Žytomyr.  

Jako nejvhodnější se ukázala forma daru konkrétní materiální pomoci. Představitelé města 

Žytomyr projevili v současnosti zájem o materiál pro zajištění nouzového přístřeší, tj. skládací 

lehátka a spací pytle. Z důvodu garance funkčnosti, životnosti a hygieničnosti materiálu byla 

zvolena cesta nákupu nového zboží.  

Doprava této materiální pomoci byla již s ukrajinskou stranou dojednána. Lehátka a spací 

pytle převezou v nejbližší možné době zaměstnanci města na hraniční přechod v Polsku, kde 

si materiál převezmou zástupci města Žytomyr. 

Darovací smlouva je přílohou této zprávy. 
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Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Zastupitelstva města Pardubic, 

které jsou uvedené v příloze tohoto usnesení. 

Důvodová zpráva 

Předložená zpráva se týká aktuálně evidovaných žádostí o prodloužení termínů u úkolů 

vzešlých z usnesení Zastupitelstva města Pardubic. Komentáře řešitelů úkolů ke zdůvodnění 

jejich žádostí jsou uvedeny v příloze usnesení. 
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Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z 

usnesení ZmP 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 1 - 8, 12 - 

15, 20 - 25. 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 9 - 11, 16 - 

19. 



Důvodová zpráva 

Dne 15.02.2023 Kontrolní výbor ZmP (dále jen KV) na svém jednání projednal návrhy na 

vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP. 

 

Úkoly, které KV doporučuje Zastupitelstvu města Pardubic k vyřazení z evidence, jsou 

uvedeny v příloze usnesení pod řádky specifikovanými v návrhu usnesení č. 001, který KV 

doporučuje přijmout v předloženém znění. 

 

Úkoly, které KV doporučuje Zastupitelstvu města Pardubic prozatím ponechat v evidenci, 

jsou uvedené v příloze usnesení pod řádky specifikovanými v návrhu č. 002, který není 

doporučen ke schválení. V příloze usnesení u předmětných úkolů je uvedeno i odůvodňující 

stanovisko KV. Organizační útvary, které mají úkoly v gesci, nechť jednají ve smyslu 

uvedených komentářů a doporučení KV. 
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Ocenění města Pardubic 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Uděluje 

Čestné občanství města Pardubic panu Doc. MUDr. Karlu Havlíčkovi, CSc. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Uděluje 

Čestné občanství města Pardubic panu Mgr. Vladimíru Martincovi 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

Medaili města Pardubic panu Ing. arch. Miroslavu Petráňovi   

Důvodová zpráva 

Zastupitelstvu města Pardubic jsou každoročně předloženy návrhy na udělení ocenění města 

Pardubic a návrhy na zřízení hrobu v péči města Pardubic. Do 30. září 2022 obdržela kancelář 



primátora celkem 3 návrhy na udělení ocenění města Pardubic a žádný návrh na zřízení 

hrobu v péči města Pardubic. Návrhy byly zaevidovány a postoupeny k projednání do 

Komitétu pro udílení ocenění města Pardubic. 

 

Jednání komitét se uskutečnilo 6. února 2023 a komitét zaujal následující stanoviska k 

jednotlivým návrhům: 

Medaile města Pardubic 

Ing. arch. Miroslav Petráň - návrh doporučen k udělení ocenění (pro 4, proti 0, zdrž. 

0)               

 

Čestné občanství města Pardubic 

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc. - návrh doporučen k udělení ocenění (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Mgr. Vladimír Martinec - návrh doporučen k udělení ocenění (pro 3, proti 0, zdrž. 1) 

 

 

Poslední posouzení návrhů na udělení ocenění města Pardubic se uskutečnilo v rámci jednání 

Rady města Pardubic dne 21. února 2023, která závěry komitétu podpořila a odsouhlasila 

návrhy doporučených nominantů. 

 


