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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 28. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 22. 6. 2020 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Ing. Marta Vitochová 

Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Omluven:  Ing. František Weisbauer, Lubomír Hanzlík 
Hosté:  PhDr. Štěpánka Rubešová, PhD., předsedkyně Komise školství, kultury a sportu 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Poskytnutí dotací z rozpočtu na rok 2020 
2. Vyjádření k územnímu řízení 
3. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
4. Poskytnutí daru 
5. Diskuse 
 
1. Poskytnutí dotací z rozpočtu na rok 2020 
Zprávu přednesla PhDr. Rubešová. Informovala členy rady o částkách, které pro jednotlivé žadatele 
navrhla komise. U jedné žádosti došlo k mírnému navýšení dotace. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 272 
Rada městského obvodu Pardubice II 

− schvaluje poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům dle přílohy k tomuto usnesení 

− ukládá zařadit schválené dotace do rozpočtu městského obvodu rozpočtovým opatřením č. 3  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 273 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí dotace v rozsahu přílohy 
k tomuto usnesení a ukládá uzavřít tuto smlouvu s jednotlivými příjemci dotací 
T: 30. 9. 2020 
Z: Ing. Chudomská, vedoucí OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Vyjádření k územnímu řízení 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. U prvního návrhu na usnesení zdůvodnil formulaci nesouhlasného 
usnesení. Dle sdělení OHA MmP nelze v daném území povolit stavbu do doby než bude vytvořena a 
zaregistrována územní studie. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 274 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost o vyjádření ke stavbě „Bytový dům se 40 BJ., 
p.č. 4285/1, Pardubice-Cihelna“ zpracovanou xxx pro investora a majitele pozemku p.č. 4285/1 
společnost BD Cihelna s.r.o., Kamenná 5120, 430 04 Chomutov a nesouhlasí s uvedenou stavbou, neboť 
dosud není zpracována územní studie (územně plánovací podklad), která by byla vložena do evidence 
územně plánovací činnosti a na základě které je podle platného územního plánu nutno v daném území 
rozhodovat o umísťování staveb. Tato studie musí zajistit koordinaci záměrů ve vymezeném území a 
efektivní řešení zejména napojení na stávající infrastrukturu.  
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Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 275 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „Metropolitní optická síť – Hotelová 
škola“ zpracovanou společností Astalon s.r.o., Hůrka 54, 530 02 Pardubice z důvodu zřízení optické 
přípojky pro Labskou střední odbornou školu a SOU Pardubice s.r.o., stavebník Edera Group a.s., 
Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Proběhla diskuse, na jejímž základě došlo k úpravě formulace návrhu na 
usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 276 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost o zvláštní užívání místní komunikace – 
parkoviště u čp. 117 U Josefa (stávající místo pro invalidy) pro účely vyhrazeného stání pro držitelku 
průkazu ZTP xxx a, vycházejíc z Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné 
zacházení při zřizování vyhrazeného parkování na místních komunikacích, nesouhlasí se žádostí. 
Důvodem nesouhlasu je jednak existence náhradního opatření (tj. obecných míst pro invalidy na daném 
parkovišti) a jednak skutečnost, že žadatelka není současně řidičem vozidla. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Poskytnutí daru 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 277 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- souhlasí s darováním opotřebovaného kancelářského nábytku z kanceláře účetní odboru 

ekonomického Péči o duševní zdraví - středisko Výměník, z.s., IČ 71238514, se sídlem Mladých 325, 
Polabiny, 530 09 Pardubice 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Diskuse 
Ing. Vitochová se dotázala na kapelu, která bude hrát na Polabinské pouti ve večerních hodinách. 
Starosta poté představil tvorbu skupiny Nebe. 
 
Přílohy k usnesení: 272, 273, 277 
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 
 
Datum vyhotovení zápisu: 24. 6. 2020 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



Příloha k usnesení RMO č. 272 ze dne 22. 6. 2020

Poř. 

č.
Žadatel Účel dotace

Požad. 

výše 

dotace Kč

Předpokl. 

celkové 

výdaje Kč

Procentuelní 

podíl dotace 

na celk. 

výdajích

Návrh komise ze 

dne 11.6.2020 (v 

Kč)

Schváleno radou 

MO dne 

22.6.2020 (v Kč)

Pozn.

1
Střední škola cest. ruchu a 

grafického designu, s.r.o.

Interkulturní kompetence v česko-

německých vztazích se zamřením na 

děti, mládež a seniory

20 000 100 000 20% 4 500 4 500

2 Richard Šiller Pardubický festival menšinových žánrů 12 000 65 000 18% 6 500 6 500

3 Miloslav Musil
Celoroční činnost Doli klubu 1. pololetí 

2020
10 000 85 500 12% 8 000 8 000

Komisí navrženo na celoroční činnost, nikoli 

pouze na 1. pololetí

4
Labská SOŠ a SOU 

Pardubice, s.r.o.

Trophée Mille (mezinárodní 

gastronomická soutěž ve 

francouzském městě Remeši)

10 000 100 000 10% 9 000 9 000

5 ROB Pardubice z.s.
Příspěvek na letní soustředění oddílu 

(pobyt a strava) - Doksy
10 000 60 000 17% 6 000 6 000

6 IFAS Pardubice, z.s.
Mezinárodní festival pěveckých sborů 

IFAS - 26. bienále
25 000 1 955 500 1% 11 500 11 500

7 ZŠ Družstevní Svátek duchů 5 000 10 000 50% 3 800 3 800

8 ZŠ Družstevní Ohňostroj se zpíváním koled 5 500 11 000 50% 4 400 4 400

9 2222 ŠK Polabiny, z.s. Mistrovství ČR mládeže 2020 20 000 50 000 40% 13 500 13 500

10 2222 ŠK Polabiny, z.s.
Celoroční činnost - trenérská a 

organizační činnost při práci s dětmi
20 000 500 000 4% 12 000 12 000

11
Spolek pěveckých sborů 

Pernštýn-Ludmila-Suk
XIII. festival pěveckých sborů 6 300 36 500 17% 3 700 4 000

12
Elim Pardubice, křesťanská 

společnost pro diakonii, z.s.
Celoroční činnost Seniorklubu Archa 11 000 23 000 48% 9 000 9 000

13 ZŠ npor. Eliáše Den otevřených dveří - vánoční 10 000 18 000 56% 6 800 6 800

Žadatelé o dotaci z rozpočtu na rok 2020



Příloha k usnesení RMO č. 272 ze dne 22. 6. 2020

14
MIREA denní stacionář, 

o.p.s.

Podpora nácviku pracovních činností 

klientů - práce s textilem
12 000 15 600 77% 8 000 8 000

15 SK lyžařů Pardubice, z.s.
Příspěvek na celoroční pronájem 

tělocvičny a lyžařské permanentky
20 000 199 000 10% 10 300 10 300

16
SH ČMS - SDH Pardubice - 

Polabiny

Celoroční činnost Mladých hasičů při 

Sboru dobrovolných hasičů Pardubice-

Polabiny

17 000 36 500 47% 12 300 12 300

17 Maple Pool Club, z.s. Provoz kroužku sportovního billiardu 20 000 300 000 7% 10 800 10 800

18 Maple Pool Club, z.s.
Juniorský billiardový turnaj v Polsku 

(Kielce)
12 000 16 000 75% 7 800 7 800

245 800 147 900 148 200

200 000 200 000 200 000

-45 800 52 100 51 800

Celkem požadováno Kč 

Rozpočet Kč

Zůstatek Kč 

Celkem Kč

Rozpočet Kč

Zůstatek Kč
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Příloha k usnesení RMO č. 273 ze dne 22. 6. 2020 

 

VZOR PRO ROK 2020 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II 
 

číslo smlouvy ……. 

 

 

I. 
Smluvní strany 

 

 

Poskytovatel:  Statutární město Pardubice 

  Městský obvod Pardubice II 

Sídlo:  Chemiků 128, 530 09 Pardubice 

Zastoupený:  panem Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 

IČ:  00274046 

Bankovní spojení: 19-2374040217/0100 KB Pardubice 

 

jako „poskytovatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Příjemce:   

 

Sídlo: 

Zastoupený:   

IČ:   

Bankovní spojení:  

pokud bude příjemcem fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, budou identifikační údaje úměrně tomu 

upraveny 

jako „příjemce“ na straně druhé 

 

II. 
Základní ustanovení 

 
1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o rozpočtových pravidlech“) a podle §§ 159 – 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

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

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této 
smlouvy právně závazná i ustanovení obsažená v dokumentu nazvaném Podmínky pro poskytování 
dotací z rozpočtu MO Pardubice II (dále jen „dokument“), který byl schválen Zastupitelstvem městského 
obvodu Pardubice II dne 12.12.2018 usnesením č. 12. 

4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu 
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech a podle 
tohoto zákona bude také následně postupováno. 
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5. Finanční prostředky uvedené v této smlouvě jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve 
smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na 
podporu de minimis zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie L 379/5 ze dne 28. 12. 2006. 

6. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné podniky v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele 
a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu 
de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Při 
nesplnění dané povinnosti se příjemce podpory vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory. 

body 5 a 6 budou uvedeny v případě, že se bude jednat o podporu de minimis 

III. 
Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele, 

a to za podmínek daných touto smlouvou a dokumentem. 

2. Příjemce tuto dotaci v souladu se všemi podmínkami přijímá. 

3. Výše dotace činí maximálně …………… Kč bude uvedena schválená částka, tj. max. 80 % celkových 

skutečně vynaložených výdajů na ……bude uveden účel včetně doby realizace, a to podle schváleného 

účelu a podle údajů v žádosti o dotaci……. (dále jen „aktivita“). Konečná výše dotace bude stanovena 

s ohledem na skutečnou výši celkových výdajů uvedených a doložených v rámci závěrečného vyúčtování. 

Pokud budou celkové skutečné výdaje nižší než celkové předpokládané výdaje, procentní podíl dotace 

na těchto výdajích se nemění, tzn. příjemce obdrží max. 80 % celkových skutečných výdajů a konečná 

výše dotace se úměrně sníží. Pokud celkové skutečné výdaje překročí celkové předpokládané výdaje, 

konečná výše dotace se nezvyšuje a příjemce obdrží …….. Kč bude uvedena schválená částka. 

4. Účelem poskytnutí dotace je podpora realizace aktivity příjemce za podmínek stanovených v této 

smlouvě a daných dokumentem. 
 

IV. 
Závazky smluvních stran 

 

1. Dotace ve výši …….. Kč (slovy ……………………………. Kč) bude uvedena schválená částka bude poskytnuta 

příjemci na účet uvedený v čl. I této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky: 

a) řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými v dokumentu a právními předpisy, 

b) použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v čl. III této smlouvy a v souladu s předloženou 

žádostí (a zejména předloženým rozpočtem), 

c) nepřekročit stanovený maximální 80% podíl poskytovatele na skutečně vynaložených 

výdajích aktivity, 

d) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět poskytovateli na účet 

uvedený v čl. I této smlouvy, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení závěrečného 

vyúčtování pod VS ……………. bude uvedena položka dle rozpočtové skladby+poř. číslo 

smlouvy; v případě vrácení finančních prostředků až v roce 2021 budou prostředky vráceny 

na účet č. 19-2374030297/0100, VS stejný jako v předchozí větě, 

e) v případě, že aktivita nebude realizována, sdělí příjemce tuto skutečnost poskytovateli,  

a to nejpozději do data určeného pro doručení závěrečného vyúčtování; do stejného data 

vrátí také poskytnutou dotaci. 

3. Příjemce se dále zavazuje: 

a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami dokumentu  

a právními předpisy, 

b) vést ve svém účetnictví řádné a oddělené sledování příjmů a výdajů dotované aktivity  

a prokázat celkové skutečné vynaložené výdaje na daný účel. Na účetních dokladech 

vztahujících se k dotaci bude viditelně a nesmazatelně uvedeno, že daný výdaj byl hrazen  

z prostředků MO Pardubice II.  Bez ohledu na výše uvedené je poskytovatel oprávněn 
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v souladu se zákonem o finanční kontrole provést průběžnou a následnou kontrolu 

hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití podle účelu daného 

touto smlouvou, i kontrolu faktické realizace činnosti na místě. Příjemce je povinen tuto 

kontrolu umožnit a předložit všechny potřebné účetní a jiné doklady. 

c) předložit závěrečné vyúčtování na formulářích, které jsou přílohou dokumentu, a to 

nejpozději do ...... 

− bude uvedeno datum odpovídající poslednímu dni druhého kalendářního měsíce 

následujícího po realizaci aktivity nebo po schválení dotace, a to podle toho, které 

datum nastane později;  

v případě, že realizace aktivity i schválení dotace nastane ve stejném měsíci, bude 

datum pro doručení vyúčtování odpovídat poslednímu dni třetího kalendářního 

měsíce následujícího po realizaci aktivity/schválení dotace 

− v případě aktivit konaných v listopadu nebo prosinci 2020, bude uvedeno datum  

15. 1. 2021 

− v případě dotace na činnost bude uvedeno datum 15. 12. 2020, ve výjimečných 

případech lze sjednat datum 15. 1. 2021 

Součástí závěrečného vyúčtování budou také kopie účetních dokladů týkajících se použití 

dotace, včetně dokladů o jejich úhradě. V případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván 

k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních výdajů aktivity. Závěrečné 

vyúčtování se považuje za předložené dnem jeho doručení poskytovateli. 

d) vhodným a viditelným způsobem prezentovat poskytovatele dotace při realizaci aktivity. 

Jedná se především o propagační letáčky, pozvánky apod., které budou nedílnou součástí 

závěrečného vyúčtování. V případě, že smlouvu o poskytnutí dotace obdrží příjemce po 

uskutečnění aktivity, podmínka prezentace neplatí a nevztahuje se na ni porušení rozpočtové 

kázně.  

e) v případě přeměny nebo zrušení s likvidací je příjemce povinen podat závěrečné vyúčtování 

a případně vrátit nevyužitou část dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení poskytovateli. 

tento bod se uvede pouze, pokud je příjemcem právnická osoba 

 

V. 
Porušení rozpočtové kázně 

 

1. Porušení podmínek daných v čl. IV odst. 3 písm. c) a d) se v souladu s ustanovením § 10a odst. 6 zákona 

o rozpočtových pravidlech považuje za porušení méně závažné povinnosti a odvod za takové porušení 

rozpočtové kázně se stanoví takto: 

a) Předložení závěrečného vyúčtování podle čl. IV odst. 3 písm. c) po stanovené lhůtě: 

do 7 kalendářních dnů     10 % poskytnuté dotace 

od 8 do 15 kalendářních dnů    15 % poskytnuté dotace 

od 16 do 30 kalendářních dnů    20 % poskytnuté dotace 

b) Nedodržení publicity podle čl. IV odst. 3 písm. d)  10 % poskytnuté dotace 

Pokud příjemce obdrží dotaci po realizaci aktivity, nebude odkaz na porušení publicity (tj. v první větě 

tohoto odstavce písmeno „d)“ a sankce uvedená pod písm. b)) vůbec uveden. 

Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. 

2. Za porušení rozpočtové kázně je považováno také uvedení nepravdivých údajů uváděných v žádosti  

o poskytnutí dotace, údajů uváděných v závěrečném vyúčtování, včasné nevrácení nevyužité části 

dotace, příp. celé dotace v případě neuskutečnění aktivity apod. 

3. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši  

1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá 

ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních 

prostředků na účet poskytovatele. 
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VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel a jedno příjemce. 
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

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

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Pardubice II usnesením 
č.   a č. ze dne 22. 6. 2020. v případě schválení dalších dotací v průběhu roku bude uvedeno také 

datum tohoto schválení 

 

 

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

 

 

  

……………………………………………….                           …………………………………………….             
       Mgr. Bc. Radek Hejný                                                             
                 starosta                                                                             
             poskytovatel         příjemce 

 



                                                                               Příloha k usnesení RMO č. 277 ze dne 22. 6. 2020 
 

DAROVACÍ SMLOUVA 
 

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice 
IČ 00274046 
(dále jen „dárce“) 
 

a  
 

Péče o duševní zdraví - středisko Výměník, z.s.. 
zastoupený MUDr. Petr Hejzlar, ředitel 
se sídlem se sídlem Mladých 325, Polabiny, 530 09 Pardubice 
IČ 71238514 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto 
 

d a r o v a c í     s m l o u v u 
 

I. 
Předmětem této darovací smlouvy je nábytek specifikovaný v předávacím protokolu, který je 
nedílnou součástí této darovací smlouvy, v celkové hodnotě 8.000,- Kč. 
 

II. 
Dárce poskytne obdarovanému bezúplatně předmět darovací smlouvy specifikovaný v čl. I. této 
smlouvy a obdarovaný tento dar přijímá. 
 

III. 
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném 
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně 
nevyhovujících podmínek. 
 
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 277 ze dne 
22.6.2020.  
 
V Pardubicích dne                                                                            V Pardubicích dne   
 
Dárce:                Obdarovaný: 
 
 
----------------------------------             ---------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                      MUDr. Petr Hejzlar   
 
Příloha 
Předávací protokol



                                                                               Příloha k usnesení RMO č. 277 ze dne 22. 6. 2020 
 

 

Městský obvod Pardubice  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
odbor vnitřních věcí 
Chemiků 128, 530 09  Pardubice 

 
 

Předávací protokol 
 
 
 
 

1. stůl 160 
2. rohový prvek 60 
3. skříň otevřená 
4. kontejner na kolečkách 
5. pracovní stůl 120x80 
6. víceúčelová skříň kovová 
7. skříňka bez dvířek černá 

 

 
V Pardubicích dne       
 V Pardubicích dne  
 
 
 
………………………………………………………… …………………………………………………………
      
  
Předávající  Přebírající 
 
 


