


















































Pořado
vé číslo Příjemce dotace/žadatel IČ

Podpora de 
minimis 
ANO/NE

Název projektu/akce Popis projektu/akce Typ žádosti Celkové plánované náklady 
projektu v Kč

Navrhované prostředky 
v Kč Bodové hodnocení 

1 Barocco sempre giovane, o.p.s. 28813201 NE Tradiční Svatoštěpánský koncert 
termín: 26.12.2020, Dům hudby, učínkující: Pavel Svoboda, 
Kristýna Kůstková, pěvecké sbory Iuventus Cantans a 
Cantando 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 170 000,00 24 500,00 73

2 Barocco sempre giovane, o.p.s. 28813201 NE Cyklus koncertů Barocco sempre 
giovane podzim 2020 

září - prosinec 2020, 3 koncerty, Radnice, Kašparův sál, 
Husův sbor 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 235 000,00 38 800,00 77

3 Goethe-Zentrum Pardubice, z.s. 26639611 NE Německý divadelní festival 2020 - 16. 
ročník 

Termín 1.10. -30.11.2020, profesionální divadelní soubory z 
Německa, 6  - 8 představení pro žáky (dopoledne) a pro 
veřejnost, interaktivní divadelní hry, posílení jazykového 
sebevědomí, představení proběhnou v Pardubicích

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 395 770,00 22 800,00 78

4 NOTATIO s.r.o. 03867137 NE Výtvarno a hudebno u Žlutého psa 

1.7. - 30.8.2020, hudební klub Žlutý pes, soubor 4 letních 
akcí konaných pod širým nebem v rozlehlé zahradní části 
klubu, propojení pardubické výtvarné a hudební scény 
mladých kreativců a hudebníků

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 72 400,00 37 000,00 68

5 Východočeská galerie v Pardubicích 00085278 NE Atlas nových souhvězdí 
listopad 2020, Dům u Jonáše, expozice a programy, které 
osloví milovníky autorské knihy - vlastní vydání samotných 
autorů a produkce malých vydavatelství 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 130 500,00 27 400,00 74

6 Východočeská galerie v Pardubicích 00085278 NE Architekt Miroslav Řepa listopad 2020, Dům u Jonáše, celoživotní díla architekta, 
jubilanta a pardubického rodáka M. Řepy 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 117 000,00 24 500,00 73

7 Miloslav Musil 13183346 NE Hudební liga města Pardubic 
Termín: 1.9. - 31.12.2020, Doli klub Pardubice, účast 15 
pardubických kapel, s odlišným žánrem rockové hudby v 9 
večerech

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 84 000,00 28 400,00 69

8 xxxxxxx
FO 

nepodnikajíc
í 

NE F-Klub 

Doli klub Pardubice, uvádění místních a regionálních skupin - 
tradičních i začínajících, hudební žánry chanson, bluegrass a 
blues, folková hudba, 9 koncertů. Termín: září - prosinec 
2020

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 67 000,00 28 600,00 70

9 xxxxxxx
FO 

nepodnikajíc
í 

NE Pardubický bluesový festival, Blues pro 
Špágra 

Termín: 2.10. - 16.10.2020, Doli klub Pardubice, 6. ročník, 
festival bluesové hudby

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 70 000,00 28 500,00 70

10 PhDr. Martin Kutálek, Milada Velehradská 46518797 NE opera Georges Bizet: CARMEN Termín konání: 3.12.2020, VČD Pardubice, představení 
Severočeského divadla Ústí n. Labem 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 200 000,00 31 200,00 75

11 PhDr. Martin Kutálek, Milada Velehradská 46518797 NE Banda di Feste SWINGOVÉ VÁNOCE + 
HOST 

Swingový orchestr studentů a absolventů pardubické 
konzervatoře Banda di Feste pod uměleckým vedením prof. 
Mgr. J. Honiga, Termín: 29.11.2020, Dům hudby Pardubice

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 50 000,00 17 300,00 69
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12 PhDr. Martin Kutálek, Milada Velehradská 46518797 NE Sbor Iuventus Cantans Vánoční koncert 
Termín konání: 6.12.2020, Evangelický kostel, vánoční 
koncert dětského sboru Iuventus Cantans pod vedením Z. 
Kudrnky

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 50 000,00 17 600,00 70

13 Stanislav Barek 65621347 NE Kytarová soutěž SAI - Kytara napříč 
žánry 

Termín: říjen 2020, Koncertní sál pardubické konzervatoře, 
vyhledávání talentů mezi hudebníky, kteří nemají možnost 
nebo nechtějí studovat umělecké školy. Soutěže se může 
účastnit každý, kdo hraje na solovou akustickou kytaru a 
skládá vlastní hudbu nebo invenčním způsobem upravuji 
hudbu jiných autorů. 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 85 000,00 15 400,00 73

14 Klub SENZAbabča z.s. 22816488 NE 13. ročník celostátní soutěže pro ženy - 
babičky SENZAbabča 2020 

KD Hronovická, termín: 15.11.2020, 13. ročník, finálové kolo, 
soutěž zábavnou formou ukazuje na problémy žen středního 
a vyššího věku, které mohou při této příležitosti ukázat, že 
ženy - babičky mohou být ještě užitečné a hravě si poradit s 
technikou, zájmy a výchovou vnoučat 21. století. 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 60 000,00 13 000,00 62

15 Lumír Sokol 15011402 NE Nicky Steed and THR33, Underground 
fest - 3. ročník 

termín 17.9., 7.11.2020, hudební klub Ponorka, bluesové trio 
THR33 + undergroundové kapely

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 66 990,00 22 300,00 69

16 Lumír Sokol 15011402 NE Koncerty hudebních skupin - 3. ročník termín 4.12., 11.12., 18.12.2020, revivalové skupiny podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 66 710,00 20 100,00 66

17 Lumír Sokol 15011402 NE Koncerty hudebních skupin - 4. ročník 
termín 8.10., 27.10., 13.11.2020, RC Ponorka, 3 hudební 
skupiny tuzemské scény Už jsme doma, Mucha, Kurtizány z 
25. avenue

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 76 790,00 22 600,00 68

18 Československá obec legionářská, z.s. 45247455 NE Branné závody: Nebeští jezdci, O pohár 
Jaroslava Klemeše 

12.9. - 13.9.2020, NKP Larischova vila, projekt v rámci akce 
Dny evropského dědictví, který se zabývá osudy válečných 
hrdinů 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 100 000,00 20 600,00 62

19 obadva s.r.o. 3721680 NE JAZZTANGENS Club_CYKLUS KONCERTŮ Jindřišská ul., 4 jazzové koncerty za 2. pololetí, jediný klub v 
Pcích věnující se tomuto žánru v širokém spektru

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 103 800,00 36 600,00 73

20 Alliance Francaise de Pardubice 68209410 NE Festival Bonjour Pardubice 

Termín: 11/2020, Pardubice a okolí, přehlídka francouzské 
tvorby i činnost českých umělců dotýkajících se frankofonní 
kultury, realizované akce: koncerty, divadlo, výstavy, 
tematické přednášky, degustace francouzské kuchyně 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 71 000,00 34 300,00 72

21 Klub dětem Pardubice, z.s. 07984669 NE Ateliér HDD - cyklus výstav 
podzim/zima 2020 

Ateliér HDD Havlíčkova 1016, Pardubice, umění a 
vystavovaná díla přiblížená dětským návštěvníkům 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 97 000,00 28 500,00 68
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22 Klasická hudba mladým, z.s. 7080573 NE Vánoční koncert Východočeského 
akademického orchestru 

prosinec 2020, univerzitní aula Pardubice, směs melodií z 
nejznámějších českých pohádek, se sborem Continuo 
provede Missu Brevis Jiřího Pavlici dpolečně s částí Rybovy 
mše vánoční

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 70 900,00 16 000,00 73

23 Sdružení přátel Konzervatoře v Pardubicích 48161764 NE Pardubické dechy 2020 termín 24. - 25.10.2020, Sukova síň, 6. ročník soutěže 
dechových nástrojů pro studenty konzervatoří 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 170 000,00 29 700,00 71

24 Péče o duševní zdraví, z.s. 64242218 NE Týdny pro duševní zdraví - Východní 
Čechy 2020 

Termín: 1.9. - 31.12.2020, Pardubice, 25. ročník, osvěta na 
širokou veřejnost, aby lépe přijímala duševně nemocné lidi. 
Představení kreativní tvorby lidí s onemocněním, spolupráce 
s Divadlem 29, Klub 29 a Nemocnice Pce kraje, účast 
neziskovek, koncerty, výstavy, osvětové besedy pro 
veřejnost

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 113 000,00 21 800,00 67

25 Ing. Václav Trunec 44388926 NE TRDLO - folk a folklor 22.10.2020, Malá scéna VČD Pardubice, skupina TRDLO a 
hosté 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 76 000,00 23 000,00 67

26 xxxxxxx
FO 

nepodnikajíc
í 

NE Muzikanti sobě termín 26.12.2020, Doli klub, setkání muzikantů z 
Pardubického regionu mikrogranty 24 500,00 8 200,00 66

27 Pardubický spolek historie železniční dopravy 48160733 NE Rozšíření akce Setkání zahradních 
železnic 

23.8.2020, prezentace světového unikátu - parní vůz 
Komarek z roku 1905 mikrogranty 60 000,00 8 200,00 65

28 Select Dance z.s. .06699286 NE Winter Show 2020 listopad - prosinec 2020, KD Hronovická, zimní představení 
taneční školy mikrogranty 69 700,00 8 600,00 69

29 Paleťáci, z.s. 7247290 NE Benefiční improshow pro Divadlo Exil 
prosinec 2020, propojit umělecké žánry, které se spolu 
obyčejně na jednom podiu v jeden večer nepotkávají. A 
zároveň tímto vystoupením podpořit dobrou věc 

mikrogranty 15 000,00 6 300,00 75

30 xxxxxxx
FO 

nepodnikajíc
í 

NE 20. podzimní Music Fest Pardubice 
2020 

31.10.2020, ABC Klub Pardubice, oslava 25 let existence 
pardubické skupiny Volant mikrogranty 120 500,00 5 200,00 78

31 Klasická hudba mladým, z.s. 07080573 NE Koncert účastníků letních kurzů 31.7.2020, ZUŠ Havlíčkova, závěrečný koncert, program plný 
klasické i filmové hudby mikrogranty 25 000,00 8 000,00 73

3 113 560,00 675 000,00CELKEM 

3/3



Dohoda o postoupení práv a povinností  
uzavřená dle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném 

znění 
 
 
 
Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
Zastoupený ve věcech technických: Petrem Huškem – technikem odd. správy byt. domů a nebyt. 
                                                                prostor MmP                                                                                                                    
                                                                tel: 466 859 330,  e-mail: petr.husek@mmp.cz 
                                                                Vandou Majerovou – technikem  správy byt. domů a nebyt.                                                                                         
                                                                prostor MmP 
                                                                tel. 466 859 216,      e-mail: vanda.majerova@mmp.cz   
 
IČO: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100    
(dále jen „objednatel“)     
 

a 

 

SK-EKO Systems s.r.o. 
se sídlem: Semtín 52, 530 02 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Janem Kafkou a Václavem Novotným, jednateli 
Zastoupený ve věcech technických: Janem Kussmanem, vedoucím výroby realizací 
Odpovědný stavbyvedoucí: Martin Jeřábek, č. autorizace 31262 
Tel: 466 414 120             e-mail: sk@sksystems.cz 
IČO:64827763                 DIČ: CZ64827763 
Společnost zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
8874 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
Číslo účtu:   271931253/0300 
(dále jen „zhotovitel" nebo „postupitel”) 

a 

SK-EKO Pardubice s.r.o. 
se sídlem: Semtín 52, 530 02 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Janem Kafkou a Václavem Novotným, jednateli 
IČO:25283979        DIČ: CZ25283979 
Tel.: 606721007,      e-mail: kolar@skeko.cz 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Číslo účtu: 188058326/0300 

 



Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
12876 
(dále jen „nový zhotovitel" nebo „postupník“) 

(objednatel, zhotovitel, nový zhotovitel jsou dále v této Dohodě společně též označováni jako „strany 
Dohody”) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 
 

dohodu o postoupení práv a povinností (dále také jen „dohoda”) 
 vyplývající ze smlouvy o dílo č.  OVZ-VZZR-2015-001 ze dne 17.4.2015 s názvem zakázky 

„Oprava bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 2. etapa” 
 
 
 

I. 
 

1.1 Objednatel se zhotovitelem jako postupitelem uzavřeli dne 17.4.2015 Smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-
2015-001, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Opravy bytových jednotek v majetku 
statutárního města Pardubice - 2. etapa” (dále také jako ”smlouva o dílo"). 

1.2 Zhotovitel měl mimo jiné povinnosti stanovené smlouvou o dílo také povinnost objednateli 
poskytnout na základě plnění ze smlouvy o dílo neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
č.  2 ve výši 222.000,- Kč (viz odd. IV. čl. I. odst. 4 smlouvy o dílo), která měla zajistit plnění závazků 
původního zhotovitele  objednateli po dobu záruční lhůty včetně odstranění případných vad. 
Původní zhotovitel  tuto bankovní záruku č. 2 poskytl ve formě bankovní záruky č. PRAGGO0013033 
ze dne 2.10. 2015 vydanou Československou obchodní bankou, a.s., IČO 00001350, se sídlem 
Radlická 333/150, Praha. 

 

II. 
 

2.1 Postupitel dnem nabytí účinnosti této Dohody postupuje touto Dohodou veškerá svá práva a 
povinnosti vyplývající z předmětné smlouvy o dílo a týkající se stavebního díla na Postupníka, a 
Postupník s postoupením veškerých práv a povinností vyplývajících z předmětné smlouvy o dílo 
souhlasí, a všechna tato práva a povinnosti z ní vyplývající v celém rozsahu od Postupitele přejímá. 
V důsledku výše zmíněného postoupení Převáděné smlouvy Postupník nahradí Postupitele jakožto 
smluvní stranu Převáděné smlouvy. 

2.2 Objednatel tímto výslovně souhlasí s výše uvedeným postoupením veškerých práv a povinností 
vyplývajících z předmětné smlouvy o dílo z Postupitele na Postupníka. 

2.3 Postupník prohlašuje, že se seznámil se všemi právy a povinnostmi vyplývající ze smlouvy o dílo a 
zavazuje se je dodržovat.  



2.4 Postupník se zavazuje předat Objednateli nejpozději do data účinnosti této Dohody platnou a 
účinnou bankovní záruku č.  2 ve výši 222.000,- Kč splňující podmínky stanovené v odd. IV. čl. I. 
odst. 4 smlouvy o dílo, která bude bankou vystavena na Postupníka.  

2.5 Smluvní strany prohlašují, že k postoupení práv a povinností dochází bezúplatně a objednatel není 
oprávněn za udělení souhlasu k postoupení požadovat jakoukoli úplatu. 

2.6 Postupník a postupitel prohlašují, že si při podpisu dohody předali originál smlouvy o dílo a veškerou 
další dokumentaci související s plněním smlouvy o dílo.  

 
2.7 Objednatel podpisem této dohody potvrzuje, že toto právní jednání bylo schváleno Radou města 

Pardubice dne 17. srpna 2020 usnesením č. R/………………./2020. 
 
 

III. 
3.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami touto dohodou neupravené se řídí ustanovením 
občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice. 

3.2 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

3.3 Strany dohody se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dohody Objednatel bezodkladně informuje   
strany Dohody, nebyl-li kontaktní údaj této strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

3.4 Strany Dohody berou na vědomí, že nebude-li dohoda zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.3.5 Strany Dohody prohlašují, že žádná část dohody nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

3.6 Veškeré změny a doplnění této dohody vyžadují ke své platnosti písemnou formu. To platí také 
pro změny tohoto ustanovení. 

3.7 V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Dohody nebudou 
dotčena její ostatní ujednání. Strany dohody se tímto zavazují, že učiní veškeré kroky nebytné k 
nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které 
bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé 
dohody. 

3.8 Tato Dohoda nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s předmětem 
Dohody. Žádná ze stran Dohody se nemůže dovolávat žádné dohody či ujednání, které nejsou 
explicitně uvedeny v Dohodě. 



3.9 Tato dohoda byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze stran 
Dohody obdrží po jednom. 

3.10 Strany Dohody prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato Dohoda 
vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují k 
Dohodě své vlastnoruční podpisy.  

 

 

 

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

 

 

…………………………………………                            …………………………………………… 

          Ing. Martin Charvát                                                                   SK - EKO Systems s.r.o.  

                  primátor                                                                                         

                

 

…………………………………………… 

             SK – EKO Pardubice s.r.o. 



  



Dohoda o postoupení práv a povinností  
uzavřená dle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném  

znění 
 
 

Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
Zastoupený ve věcech technických: Petrem Huškem – technikem odd. správy byt. domů a nebyt. 
                                                                prostor MmP                                                                                                                    
                                                                tel: 466 859 330,  e-mail: petr.husek@mmp.cz 
                                                                Vandou Majerovou – technikem  správy byt. domů a nebyt.                                                
                                                                prostor MmP 
                                                                tel. 466 859 216,      e-mail: vanda.majerova@mmp.cz   
 
IČO: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100    
(dále jen „objednatel“)     
 

a 

 

SK-EKO Systems s.r.o. 
se sídlem: Semtín 52, 530 02 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Janem Kafkou a Václavem Novotným, jednateli 
Zastoupený ve věcech technických: Janem Kussmanem, vedoucím výroby realizací 
Odpovědný stavbyvedoucí: Martin Jeřábek, č. autorizace 31262 
Tel: 466 414 120             e-mail: sk@sksystems.cz 
IČO:64827763                 DIČ: CZ64827763 
Společnost zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
8874 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 271931253/0300 
(dále jen „zhotovitel" nebo „postupitel”) 

a 

SK-EKO Pardubice s.r.o. 
se sídlem: Semtín 52, 530 02 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Janem Kafkou a Václavem Novotným, jednateli 
IČO:25283979        DIČ: CZ25283979 
Tel.: 606721007,      e-mail: kolar@skeko.cz 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Číslo účtu: 188058326/0300 

 



Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
12876 
(dále jen „nový zhotovitel" nebo „postupník“) 

 

(objednatel, zhotovitel, nový zhotovitel  jsou dále v této Dohodě společně též označováni jako „strany 
Dohody”) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 
 

dohodu o postoupení práv a povinností (dále také jen „dohoda”)  
vyplývající ze smlouvy o dílo  

č. OVZ-VZZR-2015-025 ze dne 10.2.2016 s názvem zakázky „Oprava bytových jednotek v 
majetku statutárního města Pardubice - 3. etapa” 

 
 

I. 
 

1.1 Objednatel se zhotovitelem   jako postupitelem uzavřeli dne 10.2.2016 Smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-
2015-025, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Opravy bytových jednotek v majetku 
statutárního města Pardubice - 3. etapa” (dále také jako ”smlouva o dílo"). 

1.2 Zhotovitel měl mimo jiné povinnosti stanovené smlouvou o dílo také povinnost objednateli 
poskytnout na základě plnění ze smlouvy o dílo neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
č. 2 ve výši 548.000,- Kč (viz odd. IV. čl. I. odst. 4 smlouvy o dílo), která měla zajistit plnění závazků 
původního zhotovitele  objednateli po dobu záruční lhůty včetně odstranění případných vad. 
Původní zhotovitel  tuto bankovní záruku č. 2 poskytl ve formě bankovní záruky č. PRAGGO0020237 
ze dne 3.11.2016 vydanou Československou obchodní bankou, a.s., IČO 00001350, se sídlem 
Radlická 333/150, Praha. 

II. 
 

2.1 Postupitel dnem nabytí účinnosti této Dohody postupuje touto Dohodou veškerá svá práva a 
povinnosti vyplývající z předmětné smlouvy o dílo a týkající se stavebního díla na Postupníka, a 
Postupník s postoupením veškerých práv a povinností vyplývajících z předmětné smlouvy o dílo 
souhlasí, a všechna tato práva a povinnosti z ní vyplývající v celém rozsahu od Postupitele přejímá. 
V důsledku výše zmíněného postoupení Převáděné smlouvy Postupník nahradí Postupitele jakožto 
smluvní stranu Převáděné smlouvy. 

2.2 Objednatel tímto výslovně souhlasí s výše uvedeným postoupením veškerých práv a povinností 
vyplývajících z předmětné smlouvy o dílo z Postupitele na Postupníka. 

2.3 Postupník prohlašuje, že se seznámil se všemi právy a povinnostmi vyplývající ze smlouvy o dílo a 
zavazuje se je dodržovat.  



2.4 Postupník se zavazuje předat Objednateli nejpozději do data účinnosti této Dohody platnou a 
účinnou bankovní záruku č.  2 ve výši 548.000,- Kč splňující podmínky stanovené v odd. IV. čl. I. 
odst. 4 smlouvy o dílo, která bude bankou vystavena na Postupníka.   

2.5 Smluvní strany prohlašují, že k postoupení práv a povinností dochází bezúplatně a objednatel není 
oprávněn za udělení souhlasu k postoupení požadovat jakoukoli úplatu. 

2.6 Postupník a postupitel prohlašují, že si při podpisu dohody předali originál smlouvy o dílo a veškerou 
další dokumentaci související s plněním smlouvy o dílo.  

 
2.7 Objednatel podpisem této dohody potvrzuje, že toto právní jednání bylo schváleno Radou města 

Pardubice dne 17. srpna 2020 usnesením č. R/………………./2020. 
 
 

III. 
3.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami touto dohodou neupravené se řídí ustanovením 
občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice. 

3.2 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

3.3 Strany dohody se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dohody Objednatel bezodkladně informuje   
strany Dohody, nebyl-li kontaktní údaj této strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

3.4 Strany Dohody berou na vědomí, že nebude-li dohoda zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

3.5 Strany Dohody prohlašují, že žádná část dohody nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník).  

3.6 Veškeré změny a doplnění této dohody vyžadují ke své platnosti písemnou formu. To platí také 
pro změny tohoto ustanovení. 

3.7 V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Dohody nebudou 
dotčena její ostatní ujednání. Strany dohody se tímto zavazují, že učiní veškeré kroky nebytné k 
nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které 
bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé 
dohody. 

3.8 Tato Dohoda nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s předmětem 
Dohody. Žádná ze stran Dohody se nemůže dovolávat žádné dohody či ujednání, které nejsou 
explicitně uvedeny v Dohodě. 



3.9 Tato dohoda byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze stran 
Dohody obdrží po jednom. 

3.10 Strany Dohody prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato Dohoda 
vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují k 
Dohodě své vlastnoruční podpisy.  

 

 

 

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

 

 

…………………………………………                            …………………………………………… 

          Ing. Martin Charvát                                                                       SK – EKO Systems s.r.o. 

                  primátor                                                                                   

 

 

 

…………………………………………… 

             SK – EKO Pardubice s.r.o.                       

                                     



  



Dohoda o postoupení práv a povinností  
uzavřená dle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném 

znění 
 
 
Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
Zastoupený ve věcech technických: Petrem Huškem – technikem odd. správy byt. domů a nebyt. 
                                                                prostor MmP                                                                                                                    
                                                                tel: 466 859 330,  e-mail: petr.husek@mmp.cz 
                                                                Vandou Majerovou – technikem  správy byt. domů a nebyt.                                                                                         
                                                                prostor MmP 
                                                                tel. 466 859 216,      e-mail: vanda.majerova@mmp.cz   
 
IČO: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100    
(dále jen „objednatel“)     
 

a 

 

SK-EKO Systems s.r.o. 
se sídlem: Semtín 52, 530 02 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Janem Kafkou a Václavem Novotným, jednateli 
Zastoupený ve věcech technických: Janem Kussmanem, vedoucím výroby realizací 
Odpovědný stavbyvedoucí: Martin Jeřábek, č. autorizace 31262 
Tel: 466 414 120             e-mail: sk@sksystems.cz 
IČO:64827763                 DIČ: CZ64827763 
Společnost zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
8874 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 271931253/0300 
(dále jen „zhotovitel" nebo „postupitel”) 

a 

SK-EKO Pardubice s.r.o. 
se sídlem: Semtín 52, 530 02 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Janem Kafkou a Václavem Novotným, jednateli 
IČO:25283979        DIČ: CZ25283979 
Tel.: 606721007,      e-mail: kolar@skeko.cz 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Číslo účtu: 188058326/0300 

 



Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
12876 
(dále jen „nový zhotovitel" nebo „postupník“) 

(objednatel, zhotovitel, nový zhotovitel  jsou dále v této Dohodě společně též označováni jako „strany 
Dohody”) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 

 
dohodu o postoupení práv a povinností (dále také jen „dohoda”)  

vyplývající ze smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2016-001 ze dne 16.5.2016 s názvem zakázky „Oprava 
bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 4. etapa” 

 
 

I. 
 

1.1 Objednatel se zhotovitelem   jako postupitelem uzavřeli dne 16.5.2016 Smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-
2016-001, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Opravy bytových jednotek v majetku 
statutárního města Pardubice - 4. etapa” (dále také jako ”smlouva o dílo"). 

1.2 Zhotovitel l měl mimo jiné povinnosti stanovené smlouvou o dílo také povinnost objednateli 
poskytnout na základě plnění ze smlouvy o dílo neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
č. 2 ve výši 219.000,- Kč (viz odd. IV. čl. I. odst. 4 smlouvy o dílo), která měla zajistit plnění závazků 
původního zhotovitele  objednateli po dobu záruční lhůty včetně odstranění případných vad. 
Původní zhotovitel  tuto bankovní záruku č. 2 poskytl ve formě bankovní záruky č. PRAGGO0021177 
ze dne 28.12.2016 vydanou Československou obchodní bankou, a.s., IČO 00001350, se sídlem 
Radlická 333/150, Praha. 

II. 
 

2.1 Postupitel dnem nabytí účinnosti této Dohody postupuje touto Dohodou veškerá svá práva a 
povinnosti vyplývající z předmětné smlouvy o dílo a týkající se stavebního díla na Postupníka, a 
Postupník s postoupením veškerých práv a povinností vyplývajících z předmětné smlouvy o dílo 
souhlasí, a všechna tato práva a povinnosti z ní vyplývající v celém rozsahu od Postupitele přejímá. 
V důsledku výše zmíněného postoupení Převáděné smlouvy Postupník nahradí Postupitele jakožto 
smluvní stranu Převáděné smlouvy. 

2.2 Objednatel tímto výslovně souhlasí s výše uvedeným postoupením veškerých práv a povinností 
vyplývajících z předmětné smlouvy o dílo z Postupitele na Postupníka. 

2.3 Postupník prohlašuje, že se seznámil se všemi právy a povinnostmi vyplývající ze smlouvy o dílo a 
zavazuje se je dodržovat.  

2.4 Postupník se zavazuje předat Objednateli nejpozději do data účinnosti této Dohody platnou a 
účinnou bankovní záruku č.  2 ve výši 219.000,- Kč splňující podmínky stanovené v odd. IV. čl. I. 
odst. 4 smlouvy o dílo, která bude bankou vystavena na Postupníka.   



2.5 Smluvní strany prohlašují, že k postoupení práv a povinností dochází bezúplatně a objednatel není 
oprávněn za udělení souhlasu k postoupení požadovat jakoukoli úplatu. 

2.6 Postupník a postupitel prohlašují, že si při podpisu dohody předali originál smlouvy o dílo a veškerou 
další dokumentaci související s plněním smlouvy o dílo.  

 
2.7 Objednatel podpisem této dohody potvrzuje, že toto právní jednání bylo schváleno Radou města 

Pardubice dne 17. srpna 2020 usnesením č. R/………………./2020. 
 
 

III. 
3.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami touto dohodou neupravené se řídí ustanovením 
občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice. 

3.2 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

3.3 Strany dohody se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dohody Objednatel bezodkladně informuje   
strany Dohody, nebyl-li kontaktní údaj této strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

3.4 Strany Dohody berou na vědomí, že nebude-li dohoda zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

3.5 Strany Dohody prohlašují, že žádná část dohody nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

3.6 Veškeré změny a doplnění této dohody vyžadují ke své platnosti písemnou formu. To platí také 
pro změny tohoto ustanovení. 

3.7 V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Dohody nebudou 
dotčena její ostatní ujednání. Strany dohody se tímto zavazují, že učiní veškeré kroky nebytné k 
nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které 
bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé 
dohody. 

3.8 Tato Dohoda nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s předmětem 
Dohody. Žádná ze stran Dohody se nemůže dovolávat žádné dohody či ujednání, které nejsou 
explicitně uvedeny v Dohodě. 

3.9 Tato dohoda byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze stran 
Dohody obdrží po jednom. 



3.10 Strany Dohody prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato Dohoda 
vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují k 
Dohodě své vlastnoruční podpisy.  

 

 

 

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

 

 

…………………………………………                            …………………………………………… 

          Ing. Martin Charvát                                                              SK – EKO Systems s.r.o.  

                  primátor                                                                                   

 

 

 

…………………………………………… 

                                 SK – EKO Pardubice s.r.o.                                                          



  



Příloha usnesení: 
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ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBI!TĚ 
vydan! statutárním městem Pardubice podle § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně někter!ch zákonů,  

v platném znění (dále jen „zákon o pohřebnictví“) 
 
 

Preambule 
Společenské poslání pohřebi"tě a úcta k památce zemřel!ch vy#adují, aby na pohřebi"ti bylo dbáno v"ech právních, 
zdravotních, hygienick!ch, estetick!ch a jin!ch zásad a bylo udr#ováno tak, jak to odpovídá kulturní vyspělosti na"í 
společnosti a u"lechtil!m lidsk!m vztahům. 

 
Článek I.  

Úvodní ustanovení 
1. Řád veřejného pohřebi"tě (dále jen „řád“) vydává statutární město Pardubice jako svoje opatření v souladu s 

ustanovením § 19 zákona o pohřebnictví.  
2. Řád upravuje provoz veřejn!ch pohřebi"ť (dále jen „pohřebi!tě“), jejich# provozovatelem je statutární město 

Pardubice, se sídlem Pern"t!nské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČO: 00274046 a vztahuje se na tato pohřebi"tě: 
• Hřbitov, urnov! háj a kolumbárium na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 2396/1 

o v!měře 26 879 m2 v k.ú. Pardubice.  
• Hřbitov, urnov! háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 2439/1 o v!měře 21 

813 m2 v k.ú. Pardubice.  
• Hřbitov, urnov! háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 2439/4 o v!měře 13 

164 m2 v k.ú. Pardubice.  
• Hřbitov, urnov! háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 645/5 o v!měře 8 047 

m2 v k.ú. Svítkov.  
• Hřbitov, urnov! háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 87 o v!měře 3 730 m2  v 

k.ú. Rosice nad Labem.  
• Hřbitov, urnov! háj a kolumbárium na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 24/1 o 

v!měře 9 086 m2 v k.ú. Pardubičky.  
• Hřbitov, urnov! háj na pozemcích označen!ch jako pozemkové parcely p. č. 761/1 o v!měře 1 373 m2, 728/9 

o v!měře 918 m2, 728/10 o v!měře 3 639 m2, v"e v k.ú. Lány na Důlku.  
• Hřbitov, urnov! háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 82/2 o v!měře 1 286 m2 

v k.ú. Mnětice.  
• Kolumbárium v ochozu krematoria na pozemku označeném jako stavební parcela parcelního čísla 1884 o 

v!měře 653 m2 v k.ú. Pardubice.  
• Hřbitov, urnov! háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 19 o v!měře 1303 m2 v 

k.ú. Hostovice u Pardubic. 
3. Provozování pohřebi"tě je zaji"ťováno podle ust. § 18 odst. 2 zákona o pohřebnictví na základě příkazní smlouvy 

prostřednictvím společnosti Slu#by města Pardubic a. s., se sídlem Pardubice – Bílé Předměstí, Hůrka 1803, IČO: 
25262572, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vlo#ce číslo 
1527 (dále jen „správce pohřebi!tě“).  

4. Řád je závazn! pro provozovatele pohřebi"tě, správce pohřebi"tě, nájemce hrobov!ch míst, subjekty provozující 
na pohřebi"ti svoji činnost a náv"těvníky pohřebi"tě. 

 
Článek II.  

Provozní doba pohřebi"tě  
1. Provozní doba, ve které je pohřebi"tě zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto: 

• 3. listopadu – 31. března 07,00 – 18,00 hodin  
• 1. dubna – 2. listopadu 07,00 – 20,00 hodin  
• 24. prosinec  07,00 – 24,00 hodin 
a je uvedena na jednotliv!ch pohřebi"tích na informačních tabulích u vstupů na pohřebi"tě.  

2. Konání bohoslu#eb v kostele sv. Jiljí v Pardubičkách není tímto ustanovením dotčeno. 
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Článek III.  

Pořádek na pohřebi"ti 
1. V"ichni pohybující se po pohřebi"ti jsou povinni zdr#et se takového jednání, které by se dot!kalo důstojnosti 

zemřel!ch nebo mravního cítění pozůstal!ch a veřejnosti, zejména hlučného chování, pou"tění přenosn!ch nosičů 
zvuku, po#ívání alkoholick!ch nápojů, omamn!ch a psychotropních látek, odhazování odpadků mimo nádob k 
tomu určen!ch a pou#ívání prostor pohřebi"tě a jeho vybavení k jin!m účelům, ne# k jak!m jsou určeny.  

2. Na pohřebi"ti je mo#né se zdr#ovat pouze v provozní době pohřebi"tě stanovené v článku II. odst. 1 řádu.  
3. Děti do 10 let mají na pohřebi"tě přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.  
4. Na pohřebi"tě je zakázán přístup osobám pod vlivem psychotropních a omamn!ch látek a osobám se psy (mimo 

psů slepeck!ch či asistenčních) a jin!mi zvířaty.  
5. Na pohřebi"ti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, kolobě#kách, skateboardech, kolečkov!ch bruslích a jin!ch 

obdobn!ch prostředcích.  
6. Vozidla mohou na pohřebi"tě vjí#dět a zdr#ovat se zde pouze v souladu souhlasem správce pohřebi"tě a při 

splnění jím stanoven!ch podmínek. Vozidla do areálu pohřebi"ť jsou správcem pohřebi"tě vpou"těna nejpozději 1 
hodinu před ukončením stanovené provozní doby správy hřbitova a musí pohřebi"tě opustit nejpozději před 
ukončením této provozní doby. Mimo tuto dobu pouze po předchozí dohodě. Chodci mají v#dy přednost před 
vozidly.  

7. Přístup na pohřebi"tě nebo do jeho části mů#e správce pohřebi"tě z oprávněn!ch důvodů (probíhající práce, 
povětrnostní vlivy atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.  

8. Vstup na vsypovou a rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze 
umisťovat jen na plochy, které jsou na vsypové a rozptylové loučce k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebi"tě 
je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary, příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.  

9. Ukládání nádob, nářadí a jin!ch předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobov!ch míst není dovoleno.  
10. Svítilny a svíčky je mo#no na pohřebi"tích rozsvěcovat na jednotliv!ch hrobov!ch místech pouze tehdy, pokud 

jsou vhodn!m způsobem zabezpečeny proti vzniku po#áru. Na vsypové a rozptylové loučce je dovoleno 
rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazen!ch plochách. U kolumbária a v jednotliv!ch kolumbárních schránkách je 
zakázáno svíčky zapalovat. V odůvodněn!ch případech mů#e správce pohřebi"tě pou#ívání otevřeného ohně 
(svíček aj.) omezit nebo zakázat.  

11.  Z hygienick!ch důvodů není dovoleno v areálech pohřebi"ť pít vodu z vodovodního řádu a studní. Tato voda je 
určena k provozním účelům správce pohřebi"tě a na zalévání zeleně při údr#bě pronajat!ch hrobov!ch míst. Je 
zakázáno odná"et vodu v náhradních obalech z areálu pohřebi"ť.  

12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa do k tomuto určen!ch nádob rozmístěn!ch na pohřebi"ti. 
13. Náv"těvník pohřebi"tě není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně nacházející se           na 

pohřebi"ti. V!sadba ve"ker!ch dřevin je mo#ná pouze s předchozím souhlasem správce pohřebi"tě. V rámci 
udělení souhlasu je správce pohřebi"tě oprávněn stanovit podmínky v!sadby a údr#by.   

14. Pořádání pietních a vzpomínkov!ch akcí na pohřebi"ti je mo#né se souhlasem správce pohřebi"tě. Tím není 
dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromá#dění podle zvlá"tního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o 
právu shroma#ďovacím, v platném znění).  

15. Na pohřebi"ti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takov!m způsobem, kter! stanoví 
tento řád a souhlas správce pohřebi"tě.  

16. Dozor nad dodr#ováním tohoto řádu na pohřebi"ti provádí správce pohřebi"tě. 
 

Článek IV.  
Rozsah slu#eb poskytovan$ch na pohřebi"ti 

1. Správce pohřebi"tě poskytuje zejména následující slu#by: 
a. v!kopové práce související s pohřbením a exhumací,  
b. pohřbívání,  
c. provádění exhumací,  
d. ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněn!ch lidsk!ch ostatků,  
e. pronájem hrobov!ch míst,  
f. vedení související evidence o hrobov!ch místech a o ulo#ení lidsk!ch ostatků a pozůstatků,  
g. správu a údr#bu pohřebi"tě včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebi"tě,  
h. dal"í slu#by uvedené v platném ceníku správce pohřebi"tě, 
i. informační slu#by,  
j. likvidace odpadu,  
k. provoz krematoria. 
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Článek V.  

Povinnosti a činnost správce pohřebi"tě v souvislosti s nájmem hrobov$ch míst 
1. Správce pohřebi"tě je povinen: 

a. předat nájemci hrobové místo, jen# odpovídá evidenčnímu označení ve smlouvě,   
b. umo#nit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanoven!ch v čl.       VII. řádu,  
c. umo#nit nájemci u#ívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebi"tě, zajistit přístup ke hrobovému místu a 

zdr#et se jak!chkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s v!jimkou případů, kdy je to 
nezbytné, např. v důsledku #ivelné pohromy bezodkladně zajistit bezpečn! a plynul! provoz pohřebi"tě, nebo 
kdy je třeba provést pohřbení do blízkého hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebi"tě, v takovém 
případě je omezení přístupu ke hrobovému místu mo#né pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu 
do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebi"tě, je správce pohřebi"tě povinen 
hrobové místo uvést do původního stavu. 

2. Hrobová místa správce pohřebi"tě zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či 
skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo 
vymezen! prostor.  

3. Správce pohřebi"tě odpovídá pouze za ty "kody na hrobovém zařízení, které zavinil poru"ením sv!ch povinností. 
Neodpovídá za "kody způsobené vy""í mocí a jednáním třetích osob. 
 

Článek VI.  
Povinnosti nájemce hrobového místa 

1. Nájemce hrobového místa je povinen při u#ívání hrobového místa postupovat takto: 
a. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními čl. VII. řádu. Před zahájením prací si vy#ádat písemn! 

souhlas správce pohřebi"tě a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li b!t zřízena hrobka, předat 
správci pohřebi"tě k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez 
hrobkou včetně statického v!počtu a uvedení jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky 
po#ádat správce pohřebi"tě o její technické převzetí a řídit se pokyny vydan!mi správcem pohřebi"tě k 
trvalému u#ívání hrobky.  

b. Provádět údr#bu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím 
způsobem:  
i. nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,  

ii. zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodn!m porostem naru"ujícím estetick! vzhled 
pohřebi"tě a průbě#ně zaji"ťovat údr#bu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby 
jejich stav nebránil u#ívání hrobov!ch míst ostatních nájemců a dal"ích osob,  

iii. odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořel!ch svíček a dal"í předměty, které 
naru"ují estetick! vzhled pohřebi"tě; neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je správce 
pohřebi"tě oprávněn to učinit sám,  

iv. neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je naru"ena jeho stabilita a ohro#uje tak zdraví, 
#ivoty, nebo majetek dal"ích osob, pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebi"tě oprávněn zajistit 
bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa, o čem# jej neprodleně informuje. 

c. Dřeviny na hrobovém místě či kdekoli na pohřebi"ti vysazovat pouze s předchozím souhlasem správce 
pohřebi"tě. V rámci udělení souhlasu je správce pohřebi"tě oprávněn stanovit podmínky v!sadby a údr#by.  

d. Bezodkladně oznamovat správci pohřebi"tě ve"keré změny údajů, potřebn!ch pro vedení evidence pohřebi"tě 
v souladu s platnou právní úpravou.  

e. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebi"tě způsobem obvykl!m na daném pohřebi"ti nebo 
jeho části.  

f. Ulo#ení lidsk!ch pozůstatků a lidsk!ch ostatků nebo jakékoli dal"í nakládaní s nimi provádět jen způsobem, 
kter! je v souladu s čl. VIII. a X. řádu a platnou právní úpravou.  

g. Zdr#ovat se na pohřebi"ti pouze v provozní době stanovené v čl. II. řádu. 
2. Nájemce je povinen na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, toto vyklidit a uvést 

do původního stavu. Neučiní-li tak, zajistí správce pohřebi"tě na náklady nájemce vyklizení hrobového místa, a to 
tak #e: 
a. urny a lidské ostatky z hrobek budou ulo#eny do společného hrobu a 
b. hrobové zařízení bude pova#ováno za věc opu"těnou. 
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Článek VII. 

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebi"ti 
1. Práce na pohřebi"ti je mo#né provádět pouze v provozní době pohřebi"tě stanovené v čl. II. odst. 1 řádu. 
2. V souvislosti s prováděním prací mohou vozidla na pohřebi"tě vjí#dět a zdr#ovat se zde pouze za podmínek 

stanoven!ch v čl. III. odst. 6 řádu. 
3. Práce na konkrétním hrobovém místě je mo#no zahájit a# po informování správce pohřebi"tě, kter! mů#e stanovit 

podmínky pro tyto práce. 
4. Při provádění prací na pohřebi"ti je třeba dodr#ovat zejména tyto podmínky stanovené správcem pohřebi"tě:  

a. respektovat důstojnost pietního místa a omezit hlučné práce,  
b. neomezovat průchodnost komunikací a přístup k jednotliv!m hrobov!m místům,  
c. nenaru"ovat hrobová místa nebo jakkoliv jinak omezovat práva nájemců hrobov!ch míst,  
d. nepo"kozovat oplocení či vybavení hřbitova,  
e. zajistit ochranu zeleně, včetně kořenového systému zeleně,  
f. dodr#ovat celkovou hmotnost nalo#en!ch vozidel s ohledem na únosnost terénu, aj. 

5. V průběhu prací je rovně# nutno zachovávat pořádek a zajistit bezpečnost pracovníků i náv"těvníků pohřebi"tě.  
6. Bez zbytečného odkladu po skončení prací musí b!t okolí hrobového místa, na kterém byly práce prováděny, 

uvedeno do původního stavu. Odpad vznikl! v rámci provádění prací (hlína, suť, zbytky starého hrobového 
zařízení atd.), musí b!t zlikvidován podle příslu"n!ch právních předpisů (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění atd.). Neprovedení likvidace odpadu na pohřebi"ti bude posuzováno a sankcionováno podle 
příslu"n!ch právních předpisů.  

7. Při zřizování hrobového zařízení hrobu je třeba dodr#ovat následující technické podmínky: 
a. základy musí odpovídat půdorysn!m rozměrům díla a hloubce základové spáry, hloubka zalo#ení základů je 

stanovena min. 0,6 m pod úrovní terénu,  
b. základy památníků a náhrobků musí b!t zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení 

povětrnosti, např. z prostého betonu či #elezobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod., hrobové 
zařízení musí b!t zhotoveno z přírodního či umělého kamene, 

c. přední a zadní rámy hrobu musí b!t v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,  
d. vlastní náhrobek a rámy musí b!t mezi sebou jednotlivě kotveny,  
e. při stavbě na svahovitém terénu musí b!t hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno,  
f. hloubka hrobu musí b!t u dospěl!ch osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mlad"ích 10 let nejméně 1,2 

m,  
g. dno hrobu musí le#et nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody,  
h. boční vzdálenosti mezi jednotliv!mi hroby nebo hrobkami musí činit nejméně 0,3 m; na star!ch hřbitovech, 

kde není tato podmínka splnitelná, je mo#no hroby (rámy) sdru#ovat tak, aby tato podmínka byla splněna 
alespoň u dvojice hrobů (rámů), 

i. rakev s lidsk!mi pozůstatky musí b!t neprodleně po ulo#ení do hrobu zasypána zeminou,  
j. texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebi"tě, není dovoleno na náhrobních 

deskách a jin!ch místech hrobového zařízení umísťovat nevhodné nápisy nebo symboly, 
k. hrob včetně hrobového zařízení nesmí sv!mi rozměry přesáhnout celkovou v!měru hrobového místa dle 

platné a účinné nájemní smlouvy. 
8. Při zřizování hrobového zařízení hrobky je nájemce oprávněn zřídit hrobku způsobem, v rozsahu a za podmínek 

stanoven!ch individuálním souhlasem správce ke zřízení hrobky, v rozsahu: 
a. posouzení okolí plánované stavby (vliv na v!sadbu, okolní komunikace, přístup k sousedním hrobov!m 

místům),  
b. předlo#ení projektové dokumentace stavby hrobky (např. tvar hrobky, rozměry, odvětrávání, typ terénu a 

půdy, prostoru hrobky pro po#adovan! počet rakví, rozsah v!kopu), 
c. návrhu materiálů a hlavních konstrukčních prvků včetně po#adavků pro osazení hrobky hrobov!m zařízením 

(základové pasy, beton, v!ztu#e, betonové tvárnice) na základě předlo#eného statického v!počtu, 
d. určení místa ulo#ení přebytečné zeminy (zaji"tění oddělení případn!ch lidsk!ch ostatků, nalo#ení, odvoz a 

ulo#ení zeminy na skládku, dodr#ování hygienick!ch předpisů a opatření), 
e. provedení základov!ch pasů včetně dodr#ení technologick!ch postupů a parametrů pro zvolen! materiál 

stavby, 
f. zhotovení stěn, svislé i vodorovné v!ztu#e, otvorů pro patra a odvodnění, 
g. svrchní zakončení stavby (betonov! věnec, vnitřního zakrytí stropnicemi a následná izolace proti povrchové 

vodě), 
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h. určení minimální světlosti otvoru pro spu"tění rakve s mo#ností opakovaného otevření bez nutnosti 

demontá#e hrobového zařízení, 
i. obsypu stěny hrobky, úpravy okolního terénu, 
j. povinnosti předat stavbu včetně souhlasu provozovatele / správce tuto stavbu u#ívat. 

9. V průběhu zhotovování, údr#by, oprav, nebo odstraňování hrobky či hrobového zařízení na pohřebi"ti, odpovídá 
nájemce hrobového místa za udr#ování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem 
určen!m správcem. Odstraňovan! stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je 
nájemce povinen nejpozději před přeru"ením práce tého# dne odvézt na svůj náklad na určené místo – stanovené v 
povolení správce. Při těchto pracích nesmí b!t cesty a uličky na pohřebi"ti u#ívány k jinému účelu ne# ke 
komunikačním a nesmí b!t jejich průchodnost omezována.  

10. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebi"tě, kter! mů#e pro trvalé u#ívání určit: 
a. druh pou#ívan!ch rakví pro pohřbení v hrobce,  
b. způsob údr#by hrobky,  
c. dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebi"tě oprávněn archivovat.  

 
Článek VIII.  

Ukládání lidsk$ch pozůstatků a jejich exhumace 
1. Lidské pozůstatky mů#e do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebi"tě a dále také provozovatel pohřební 

slu#by na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu a za podmínek stanoven!ch správcem pohřebi"tě, pokud 
v dostatečném předstihu před samotn!m otevřením hrobu nebo hrobky obdr#í správce pohřebi"tě od 
provozovatele pohřební slu#by po#adované doklady. Za tímto účelem je správce pohřebi"tě oprávněn po#adovat 
např.: písemnou #ádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení o otevření hrobu nebo 
hrobky provozovatelem pohřební slu#by; kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební slu#by a 
vypravitelem pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslu"ného hrobového místa; oprávnění 
k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební slu#by a  technické slu#by - práce při kopání hrobů na 
pohřebi"tích; prohlá"ení, #e uvedené práce zajistí provozovatel pohřební slu#by na vlastní náklad, vlastními 
zaměstnanci a s pou#itím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost; osvědčení o získání profesní 
kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování "kolení hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební 
slu#by, kter! bude hrob nebo hrobku otevírat; doklad o ověření znalostí předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a po#ární ochrany; návrh na protokolování předání pracovi"tě před i po pohřební včetně fotografií 
příslu"ného hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně sousedících hrobů., jiná osoba jen 
s jeho souhlasem, v rámci udělení souhlasu je správce pohřebi"tě oprávněn stanovit podmínky pro ulo#ení. 
Obdobně to platí i o provádění prací spojen!ch se zaji"ťováním exhumací. Provozovatel pohřebi"tě je oprávněn 
převzít tělo zemřelého  nebo lidské ostatky k ulo#ení, jen tehdy, je-li skutečnost úmrtí dolo#ena úmrtním listem, 
průvodním listem k přepravě těla zemřelého (umrlčí pas), zprávou oprávněného orgánu cizího státu nebo listem o 
prohlídce zemřelého, v případě podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutn! i 
písemn! souhlas státního zástupce nebo jiného orgánu činného v trestním řízení, kter! je k tomu oprávněn podle 
zvlá"tního předpisu. Pro převzetí jin!ch lidsk!ch pozůstatků k pohřbení do hrobu nebo hrobky se postupuje 
obdobně, přičem# postačí dolo#ení identifikace jin!ch lidsk!ch pozůstatků.  

2. V"echny rakve určené k pohřbení musí b!t označeny "títkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum 
narození a den pohřbu. Před spu"těním do hrobu musí víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.  

3. Pro pohřbívání do hrobů musí b!t pou#ity konečné rakve (pokud tomu nebrání zvlá"tní případy), které ve 
stanovené tlecí době zetlí spolu s lidsk!mi ostatky.  

4. Pro pohřbívání do hrobek je nutno pou#ít konečnou rakev  
a. z tvrdého dřeva,  
b. do které bude umístěna poloviční zinková vlo#ka nebo  
c. kovovou.  

5. Krajská hygienická stanice mů#e v případě, #e osoba byla v době úmrtí naka#ena nebezpečnou nemocí, stanovit 
způsob nakládání s lidsk!mi pozůstatky při pohřbení.  

6. Bezprostředně po provedení pohřbení musí b!t hrob řádně zasypán zeminou a upraven, hrobka musí b!t zaji"těna 
krycí deskou.  

7. V případě, #e by dal"ím pohřbíváním mohlo dojít k ohro#ení veřejného zdraví nebo vodního hospodářství, mů#e o 
zákazu pohřbívání na pohřebi"ti rozhodnout příslu"n! orgán státní správy. Na pohřebi"ti, kde je zakázáno 
pohřbívání lidsk!ch pozůstatků do hrobů, lze nadále pohřbívat jin!mi způsoby, pokud orgán, kter! o zákazu 
rozhodoval, nerozhodl jinak. 
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8. Před uplynutím tlecí doby mohou b!t lidské ostatky exhumovány na #ádost nájemce hrobového místa jen se 

souhlasem krajské hygienické stanice, nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda senátu nebo státní 
zástupce. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby dolo#í nájemce hrobového místa k #ádosti o exhumaci v#dy 
skutečnost úmrtí podle odst. 1 tohoto čl. a písemn! souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. 
Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni po#ádal; provozovatel pohřebi"tě zajistí při exhumaci provoz na 
pohřebi"ti tak, aby nebyl naru"en veřejn! pořádek a aby byl vyloučen přenos mo#né nákazy. Pokud jsou lidské 
ostatky ulo#eny v hrobu nebo hrobce, není třeba k jejich přemístění v rámci hrobu nebo hrobky, nemá-li b!t rakev 
otevřena, souhlasu krajské hygienické stanice. 

 
Článek IX.  
Tlecí doba 

1. Tlecí doba stanovená pro ukládání lidsk!ch pozůstatků do hrobů činí 10 let kromě hřbitova Lány na Důlku, kde 
byla stanovena tlecí doba na 12 let. 

 
Článek X.  

Ukládání zpopelněn$ch lidsk$ch ostatků 
1. Zpopelněné lidské ostatky je mo#né ulo#it na pohřebi"ti nebo tyto vyjmout (exhumovat) v#dy jen se souhlasem 

správce pohřebi"tě, ve kterém stanoví podmínky ulo#ení /vyjmutí.  
2. Ulo#ení urny do hrobu, hrobky, na urnové místo nebo do kolumbárních schránek a její vyjmutí mů#e b!t 

provedeno jen se souhlasem nájemce hrobového místa. Urna mů#e b!t ulo#ena ve zvlá"tní schránce nebo bez ní.  
3. Nájemce hrobového místa je povinen správci pohřebi"tě oznámit ulo#ení urny či přemístění na pohřebi"ti. 
4. Správce pohřebi"tě povolí ulo#ení urny i na části hrobového zařízení v jeho v!klencích nebo ve zvlá"tních 

ochrann!ch schránkách bezpečně připevněn!ch k hrobovému zařízení, pokud tomu nebrání estetick! vzhled nebo 
jiné důvody zvlá"tního zřetele hodné.  

5. Zpopelněné ostatky se mohou ukládat na pohřebi"tě bez ohledu na to, ve kterém krematoriu bylo zpopelnění 
provedeno.  

 
Článek XI.  

Rozptyl a vsyp zpopelněn$ch ostatků 
1. Rozptyl a vsyp zpopelněn!ch ostatků provádí v!hradně správce pohřebi"tě na rozptylov!ch či vsypov!ch 

loučkách.  
2. Vsyp zpopelněn!ch ostatků se provádí vsypáním popela do jamky na vsypové loučce. 
3. Jamky pro vsyp popela jsou na vsypové loučce umístěny podle určení správcem pohřebi"tě. Hloubka ulo#ení musí 

b!t taková, aby nad ulo#en!m popelem byla minimálně 15cm vrstva zeminy.  
4. Rozptyl popela se realizuje voln!m rozsypáním popela po plo"e rozptylové loučky. 
5. O provedení rozptylu a vsypu vede správce pohřebi"tě evidenci. 
6. Místa konkrétních rozptylů a vsypů nejsou nijak zjevně označena.  
7. Rozptyl nebo vsyp popela objednává dr#itel urny s popelem zemřelého. Rozptyl nebo vsyp popela se provádí 

podle přání objednatele, buď s účastí pozůstal!ch (s obřadem), nebo bez účasti pozůstal!ch. V případě, #e si 
objednatel přeje rozptyl či vsyp s účastí pozůstal!ch (s obřadem), dohodne si se správcem pohřebi"tě konkrétní 
termín provedení. 

 
Článek XII.  

Vedení evidence 
1. Správce pohřebi"tě vede evidence související s provozováním pohřebi"tě, které obsahují následující údaje:  

a. jména, popřípadě jména, a příjmení osob, jejich# lidské ostatky jsou na pohřebi"ti ulo#eny, místo a datum 
jejich narození a úmrtí, pokud jsou známy. Údaje o jin!ch lidsk!ch pozůstatcích v rozsahu identifikace 
jin!ch lidsk!ch pozůstatků, 

b. datum ulo#ení lidsk!ch pozůstatků nebo lidsk!ch ostatků na pohřebi"ti včetně jejich exhumace, určení 
hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vlo#ky do rakve, transportního vaku; u zpopelněn!ch 
lidsk!ch ostatků druh a číslo urny v případě vsypu i místo jejich ulo#ení,  

c. záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly ulo#eny do hrobu nebo hrobky, byly touto 
nemocí naka#eny,  

d. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a datum narození nájemce hrobového místa 
– fyzické osoby, název, sídlo a identifikační číslo nájemce hrobového místa – právnické osoby, 

e. datum uzavření nájemní smlouvy a dobu jejího trvání včetně údajů o změně smlouvy,  
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f. údaje o zákazu pohřbívání a době jeho trvání, pokud byl zákaz vydán,  
g. údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o vlastníku, pokud je 

odli"n! od nájemce, 
h. záznamy o speciálních ujednáních s nájemcem. 

2. Správce pohřebi"tě postupuje při zpracovávání údajů veden!ch v evidenci souvisejících s provozováním 
pohřebi"tě podle příslu"n!ch právních předpisů, zejména zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
v platném znění. 

3. Spisov! materiál, kter! má dlouhodob! v!znam (jako např. zřízení pohřebi"tě, jeho údr#ba, rekonstrukce apod.) 
archivuje správce pohřebi"tě po dobu existence pohřebi"tě. 

 
Článek XIII.  

U#ívání hrobového místa 
1. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem 

pohřebi"tě zastoupen!m správcem pohřebi"tě jako pronajímatelem a nájemcem (dále jen „smlouva o nájmu“). 
Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu.  

2. V případě, nájmu hrobového místa pro ulo#ení lidsk!ch pozůstatků, musí b!t doba, na ni# se smlouva o nájmu 
uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla b!t dodr#ena tlecí doba stanovená v čl. IX. řádu prodlou#ená o 
jeden kalendářní rok. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo ulo#ení urny.  

3. Podnájem hrobového místa je zakázán.  
4. Při projednávání změn smlouvy a záva#n!ch rozhodnutí je dosavadní u#ivatel hrobového místa, resp. nájemce 

povinen mít u sebe ve"keré doklady k hrobovému místu, tj. právní titul k u#ívání hrobového místa (př. smlouva o 
nájmu hrobového místa) a doklad o úhradě nájemného a slu#eb poskytovan!ch v souvislosti s pronájmem 
hrobového místa. Tyto doklady spolu s průkazem toto#nosti je nájemce povinen na vy#ádání správci pohřebi"tě 
předlo#it.  

5. Právo nájmu hrobového místa přechází na osobu, kterou nájemce určil, popř. na svěřensk! fond určen! 
nájemcem. Je-li nájemcem fyzická osoba a není-li přechod nájmu na určenou osobu mo#n!, anebo neurčí-li 
nájemce nikoho, přechází právo nájmu na jeho man#ela, není-li ho, na jeho děti, není-li jich na jeho rodiče, není-li 
jich na je ho sourozence; ne#ijí-li, pak na jejich děti. Není-li přechod práva nájmu na #ádnou z těchto osob mo#n!, 
přechází právo nájmu na dědice zemřelého. Dědic nebo právní nástupce nájemce je povinen sdělit správci 
pohřebi"tě bez zbytečného odkladu údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebi"tě.  

6. Má-li nájemce, případně právní nástupce původního nájemce, platnou a účinnou smlouvu o nájmu hrobového 
místa na dobu neurčitou, resp. na dobu trvání hřbitova, a na tuto dobu té# zaplacené nájemné, zavazuje se hradit 
úhrady za slu#by spojené s nájmem, pokud je provozovatel pohřebi"tě poskytuje. 
 

Článek XIV.  
Zánik u#ívacího práva, zru"ení hrobového místa 

1. Správce pohřebi"tě mů#e odmítnout opětovně uzavřít smlouvu o nájmu v případě, #e: 
a. nájemce nezaji"ťuje údr#bu pronajatého hrobového místa a neoznámí správci pohřebi"tě ve"keré změny 

údajů potřebn!ch pro vedení evidence veřejného pohřebi"tě,  
b. nájemce neuhradil splatné závazky do dne, ke kterému ho správce pohřebi"tě písemně vyzval, aby tyto 

uhradil.  
2. Správce pohřebi"tě mů#e odstoupit od smlouvy o nájmu, s v!jimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud 

neuplynula tlecí doba, jestli#e mu nájemce neuhradí splatné závazky ani do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu 
správce písemně vyzval. 

3. Správce pohřebi"tě je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před 
jejím skončením. Není-li mu trval! pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na pohřebi"ti 
způsobem, kter! je v místě obvykl!, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu a po dobu minimálně 
jednoho roku od uplynutí tlecí doby od posledního ulo#ení lidsk!ch pozůstatků a odkaz na veřejnou informaci 
umístí vhodn!m způsobem na příslu"né hrobové místo. Po marném uplynutí v ní stanovené lhůty dosavadní 
u#ívací právo k hrobovému místu zaniká. 

 
Článek XV.  

Zru"ující ustanovení 
1. Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebi"tě se zru"uje v celém rozsahu Řád pohřebi"tě, schválen! 

radou města Pardubic dne 17. 12. 2013 účinn! od 1. 1. 2014. 
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Článek XVI.  

Závěrečná ustanovení 
1. Řád byl schválen usnesením rady města Pardubic č. …………... dne …………... a nab!vá účinnosti dne 1. září 

2020.  
2. Protiprávní jednání na pohřebi"ti mů#e b!t sankcionováno podle příslu"n!ch právních předpisů ČR, zejména 

podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, v platném znění, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, nebo zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném 
znění. 

 
 
 
 
……………………………. 
Ing. Martin Charvát 
primátor města 
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LICENČNÍ SMLOUVA K UŽITÍ VÝTVARNÉHO 
DÍLA 

VÝHRADNÍ 
 

uzavřená podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění 

 
Smluvní strany: 
 
Paní 
MgA. Hana Krauseová 
bytem:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
narozena:  xxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:    88235025 
bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka 
číslo účtu:  670100-2209305285/6210 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
a 
 
statutární město Pardubice 
sídlo:                       Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČO:               00274046 
DIČ:    CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu:  326561/0100 
zastoupené:     Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „Nabyvatel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto licenční smlouvu k užití výtvarného díla 
(dále jen „smlouva“): 

 
 
 

I. Prohlášení autora 
 
Poskytovatel prohlašuje, že je autorem díla blíže specifikovaného v čl. II. této smlouvy a 
zároveň majitelem výlučných autorských majetkových práv k tomuto dílu vytvořenému na 
základě objednávky Nabyvatele. Poskytovatel dále prohlašuje, že je jediným oprávněným 
nositelem autorských práv k poskytovanému dílu, včetně práva udělit jinému smlouvou 
oprávnění k užití díla. 

 
 

II. Specifikace díla 
 

1. Obsahem díla je: 
    Ilustrace “Pardubický kůň”. Grafická podoba této ilustrace tvoří přílohu této smlouvy. 
 
2. Dílo dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotoveno v elektronické podobě v potřebných 

tiskových formátech. Součástí je projektová dokumentace, která specifikuje výslednou 
podobu produktu pro potřeby Nabyvatele (dále jen „Dílo”). 
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3. Smluvní strany shodně prohlašují, že k faktickému předání Díla a související 
dokumentace Poskytovatelem Nabyvateli došlo již před uzavřením této smlouvy.  

 
 

III. Předmět smlouvy 
 
 
 
1. Poskytovatel poskytuje touto smlouvou Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo 

v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou, a to v podobě výhradní licence, a 
Nabyvatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli za udělení licence odměnu ve výši, 
způsobem a za podmínek uvedených v čl. V. této smlouvy.  

 
2. Nabyvatel je oprávněn licenci využít ke všem způsobům užití licence za účelem 

prezentace své osoby a činnosti, především k výrobě a prodeji reklamních, dárkových 
či upomínkových předmětů a ke své prezentaci na webových stránkách či sociálních 
sítích, a to v podobě a barevnosti Díla vytvořené Poskytovatelem. 

 
3. Nabyvatel je oprávněn provést drobné úpravy Díla. Úpravy nesmí změnit podstatu Díla, 

Dílo jakkoliv znehodnotit či Dílo spojit do výrazně odlišného díla.  
 

4. Nabyvatel není oprávněn Dílo využít k jiným než dohodnutým komerčním účelům. 
 
5. Nabyvatel není oprávněn Dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě. Ustanovení 

odst. 4 tohoto článku tím není dotčeno.   
 
6. Nabyvatel je oprávněn licenci postoupit jiným třetím osobám zcela nebo zčásti jen s 

předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. 
 
7. Nabyvatel není povinen licenci využít. Nevyužije-li Nabyvatel licenci vůbec, Poskytovatel 

není povinen vrátit Nabyvateli odměnu za poskytnutí licence obdrženou na základě této 
licenční smlouvy. 

 
8. Licence dle této smlouvy je udělena bez územního omezení (tj. pro území celého světa) 

a bez časového omezení (tj. na dobu trvání autorských práv).  
 

 
IV. Rozsah užití licence 

 
1. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli licenci jako licenci výhradní. Poskytovatel nemá 

právo poskytnout licenci po dobu trvání výhradní licence třetí osobě. Poskytovatel se 
zdrží výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci. 

 
2. Poskytovatel je oprávněn využít dílo k účelu blíže specifikovanému v čl. II. této 

smlouvy, avšak k žádnému jinému účelu.  
 

3. V souvislosti s úpravou dle čl. III. odst. 3 se smluvní strany dohodly, že v případě 
každého konkrétního typu užití Díla bude Nabyvatel s Poskytovatelem předem 
konzultovat způsob užití Díla a v případě potřeby úpravy Díla společně kooperovat za 
účelem dosažení optimálního motivu pro daný způsob užití. Odměna za jednotlivé 
Nabyvatelem požadované úpravy Díla bude fakturována Poskytovatelem Nabyvateli na 
základě samostatných faktur.   

 
4. Nabyvatel je oprávněn licenci užívat samostatně. 
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V. Odměna za poskytnutí licence 
 
1. Licence je Poskytovatelem Nabyvateli udělena za jednorázovou úplatu. Nabyvatel se 

zavazuje uhradit Poskytovateli odměnu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun 
českých). Poskytovatel není plátcem DPH.      

 
2. Barevné varianty Díla se nepromítají do ceny licence. 
 
3. Platba odměny proběhne na základě faktury - daňového dokladu, který vystaví 

Poskytovatel a který bude mít všechny náležitosti stanovené zákonem.  
 
4. Nabyvatel se zavazuje odměnu zaplatit na základě poskytovatelem vystaveného 

daňového dokladu (faktury) se splatností 14 dnů ode dne následujícího po jeho 
doručení Nabyvateli.  

 
5. Odměna bude nabyvatelem zaplacena bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený 

v záhlaví této licenční smlouvy. resp. na faktuře. 
 
6. Fakturu lze doručit též elektronicky na adresu faktury@mmp.cz.  
 
 

VI. Zvláštní ujednání  
 

1. V případě nepravdivosti prohlášení Poskytovatele dle čl. I. této smlouvy je 
poskytovatel povinen nahradit nabyvateli vzniklou škodu. 

 
2. Nabyvatel se zavazuje poskytovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z výše 

odměny za udělení licence za každý i započatý den prodlení s úhradou.  
 
3. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit základě písemné dohody. 
 
4. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze v případě, že Nabyvatel hrubým 

způsobem poruší práva Poskytovatele založená Smlouvou. Dále mohou smluvní strany 
od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy musí 
být písemné a jeho účinky nastávají prokazatelným doručením oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

2. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této 
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s 
výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

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

číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 
sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat 
text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. 

 
4. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami 
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či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
5. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se 

řídí českým právním řádem, především občanským zákoníkem, příp. autorským 
zákonem v platném znění. 

 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což 

stvrzují podpisy osob, které jsou za smluvní strany oprávněny jednat. 
 
 
Příloha: Grafická podoba Díla 
 
 
V Pardubicích: 
 
 
Poskytovatel:                                             Za Nabyvatele: 
 
 
 
 
 
___________________________                               ___________________________ 
     MgA. Hana Krauseová                                                     Ing. Martin Charvát 
                                                                                                    primátor 



 

 
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI TVORBĚ GRAFFITI  

NA POVRCHU BOČNÍCH STĚN  
PODCHODU M407 POD ČD K PARDUBIČKÁM  

A  
PODCHODU M408 POD ČD DAŠICKÁ ULICE  

*** 
Statutární město Pardubice  
Se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ274046 
Jednající: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
Zastoupené ve věcech technických 
Ing. Vladimírem Bakajsou, vedoucím odboru dopravy 
Ing. Martinem Schafferem, referentem dopravy 
 

(dále jen jako „Město“) 

 

a 

xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
Bytem xxxxxxxxxxxxxx  
Pardubice 
 

xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
Bytem xxxxxxxxxxxx 
Pardubice 

 

(dále společně též jako „Oprávněný“)                                   
 
 
 
Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

sml ou vu  o  spo lu pr ác i  

I. 

Město se zavazuje Oprávněnému, že strpí, aby Oprávněný užíval povrch bočních zdí 
podchodu M407 podchod pod ČD K Pardubičkám a podchodu M408 podchod pod 
ČD Dašická ulice (dále jen: „Podchod M407 a M408“), nad kterými provádí 
správcovskou činnost dle smlouvy o smlouvě budoucí o správcovství stavebních 
objektů č. 1/99 ze dne 26. 5. 1999, za účelem  vytvoření výtvarného díla technikou 



 

nanášení barev, graffiti. 

Oprávněný je na základě této smlouvy a po dobu v ní výslovně uvedenou oprávněn 
na bočních zdech v Podchodu M407 a M408 vytvořit výtvarné dílo technikou 
nanášení barev, graffiti. 

II. 

Oprávněný podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí plné zodpovědnosti při tvorbě 
graffiti na bočních zdech v Podchodu M407 a M407. Oprávněný dále potvrzuje, že 
Podchody M407 a M408 jsou bez viditelných či jiných zjevných vad.  
Boční zdi Podchodu M407 jsou již, na základě Smlouvy o spolupráci při tvorbě graffiti 
na povrchu bočních stěn podchodu M407 pod ČD k Pardubičkám ze dne 22. 4. 2016, 
pokryty graffiti. Podchod M408 byl v polovině roku 2017 kompletně vyčištěn a nově 
vymalován.  

III. 

Podmínkou užívání sjednaných ploch je oznámení záměru Oprávněného užít 
sjednané plochy prostřednictvím SMS nebo e-mail nejpozději 5 kalendářních dní 
před plánovanou akcí níže uvedeným institucím: 

- Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Odbor dopravy 
Ing. Vladimír Bakajsa, tel.: xxxxxxxxxx,  
Ing. Martin Schaffer, martin.schaffer@mmp.cz 

- Městská policie, e-mail.: operacni@mppardubice.cz 

- Policie ČR, e-mail.: pu.oop.pardubice3@pcr.cz  

- Městský obvod Pardubice III, JUDr. Ludmila Knotková, tel.: xxxxxxxxxxxxx 

Zaslaná SMS, e-mail bude brána výše zmíněnými institucemi na vědomí. Zaslanou 
SMS, e-mail Oprávněného nebude nutné ze strany výše zmíněnými institucemi 
potvrzovat. 

 

IV. 

Oprávněný ponese veškerou odpovědnost za stav plochy určené pro graffiti. Pokud 
dojde k poškození graffiti třetí osobou, Oprávněný ji uvede do původního stavu 
ve lhůtě do 30 kalendářních dní od zjištění poškození. Po skončení každé akce se 
Oprávněný zavazuje k uklizení přilehlých prostor. Plochy pro tvorbu graffiti jsou 
přesně vymezené touto smlouvou. Oprávněný se zavazuje, že jeho malby nebudou 
obsahovat provokující či nemravné motivy vzbuzující pohoršení, a že svou 
barevností nezpůsobí přílišné ztmavení podchodu.  



 

V. 

V případě, že Oprávněný poruší jakoukoliv svojí povinnost dle této smlouvy, může 
město tuto smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 30 kalendářních dní, jež počne 
běžet ode dne následujícího po dni, kdy bude tato výpověď Oprávněnému doručena. 
V případě nedodržení článku IV a to zejména pokud se na vymezených plochách 
objeví provokující či nemravné motivy vzbuzující pohoršení a nedojde ze strany 
Oprávněného ke zjednání nápravy, provede Město potřebné úkony na náklady 
Oprávněného. 

VI. 

Smlouva je sjednána na dobu určitou do 31. 12. 2021.  Oprávněný si je vědom, že 
není Městem při své umělecké tvorbě kromě uvedeného v článku IV omezen, a 
proto není oprávněn vznášet vůči Městu v této souvislosti jakékoliv finanční nároky.   

 

VII. 

 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každého z účastníků. 

Na důkaz svého souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své 
podpisy. 

 
V Pardubicích   
dne  

  

  
 

 

   
   

Ing. Martin Charvát  
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 
Primátor statutárního  

města Pardubice 
 

 
Oprávněný 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis z 59. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 17.08.2020 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady 

 
Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Vladimír Martinec, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, Jakub Rychtecký, 

Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych 
 

Leoš Martínek, interní audit 

Michal Zitko, tajemník magistrátu 

 

Omluveni:  
Jan Nadrchal, Ludmila Ministrová,  

Radim Jelínek, vedoucí KP 

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program 59. řádné schůze RmP byl schválen takto: 

(pro 8, proti 0, zdrž. 0)   

1. Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 
P: Beran Martin, předseda kulturní komise 

Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 

2. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v 
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 

Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Pilař Martin, odbor majetku a investic 

3. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 

Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 
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4. Dohoda o postoupení práv a povinností 
P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 

Z: Pilař Martin, odbor majetku a investic 

5. Záměr pronájmu kontejnerové kóje společnosti GEOVAP, spol. s r.o. 
P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Slach Roman, odbor životního prostředí 

6. Rozšíření licencí na základě smlouvy o využívání Microsoft office 365 Education 
P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

7. Veřejné zakázky KT 
P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Z: Baladová Květa, kancelář tajemníka 

8. Revokace usnesení - Řád veřejného pohřebiště 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 

9. Nebytové prostory - změny v nájemních smlouvách 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 

10. VIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření - II. část 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

11. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotící komise v 
rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu - EO 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Dvořáková Petra, odbor ekonomický 

12. Městské slavnosti Pardubice - podzimní část 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

13. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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14. Souhlas zřizovatele - Šablony III 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

15. Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Šťásková Dana, odbor životního prostředí 

16. Licenční smlouva – ilustrace “Pardubický kůň” 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Svobodová Hana, kancelář primátora 

17. Plnění usnesení č. R/3903/2020 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

18. Smlouva o spolupráci při tvorbě graffiti na povrchu bočních stěn podchodu M407 pod ČD K 
Pardubičkám a podchodu M408 pod ČD Dašická ulice 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

19. Program XXI. zasedání ZmP dne 09.09.2020 
P: Martin Charvát, primátor města 

Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Pešková Alena, kancelář primátora 

20. Diskuse 
 

 

 

II. 
Schválení usnesení z 58. mimořádné schůze RmP dne 10.08.2020 a jmenování 

ověřovatelů z 59. řádné schůze RmP dne 17.08.2020 

 

Zápis a usnesení z 58. mimořádné schůze RmP byly schváleny. 

 

Ověřovateli zápisu z 59. řádné schůze RmP byli jmenováni  Petr Kvaš 
             Tomáš Pelikán 
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III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 

 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- okomentoval předložené návrhy na usnesení 

 

Bez rozpravy 

 

S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Jakuba Rychteckého podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4071/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory kultury subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou 
tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky v Kč". 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty uvedenými v usnesení č. 1 bodu I.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 30.11.2020 
 

 

Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory kultury subjektům uvedeným v příloze návrhu tohoto 

usnesení. 

 

2 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 

- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4072/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-077 „CS 
Pardubice - Chrudim III. etapa - PD“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• DSP a.s., IČO: 27555917 

• ILBprostav s.r.o., IČO: 28810180 

• MDS projekt s.r.o., IČO: 27487938 

• PRODIN a.s., IČO: 25292161 

• VECTURA Pardubice s.r.o., IČO: 03020223 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-077 „CS Pardubice - Chrudim III. etapa - PD“ hodnotící komisi v tomto 
složení: 
•   Ing. Petr Kvaš – náměstek primátora 

•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Ing. Jan Picpauer - OITS/OMI. 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/4073/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-073 
„Rámcová smlouva – elektrikářské práce" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
•  ELREG PARDUBICE s.r.o., IČO: 25921509 

•  SBF spol. s r.o., IČO: 45539014 

•  Jiří Bolehovský ELABO, IČO: 14546094 

•  DM Stavby CZ s.r.o., IČO: 04636601 

•  KTS-INTEGRA, spol. s r.o., IČO: 47470330 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-073 „Rámcová smlouva – elektrikářské práce" hodnotící komisi v 
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tomto složení: 
•   Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 

•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Martin Pilař - OSBDNP/OMI 
•   Petr Hušek - OSBDNP/OMI. 
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/4074/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-074 
„Rámcová smlouva – plynařské práce" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• Instal Hanousek s.r.o., IČO: 06677918 

• EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o., IČO: 25269674 

• VTP-Mont s.r.o., IČO: 27525457 

• GASKOMPLET cz s.r.o., IČO: 26002418 

• Josef Mudruňka, IČO: 66807905 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-074 „Rámcová smlouva – plynařské práce" hodnotící komisi v tomto 
složení: 
•   Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 

•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Martin Pilař - OSBDNP/OMI 
•   Petr Hušek - OSBDNP/OMI. 

 

3 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 

- bez doplňujících informací 

 

Rozprava: 
Jan Mazuch – požádal předkladatele o uvádění předpokládané hodnoty zakázky (dle projekční ceny) 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4075/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-018 „SSZ křižovatky Teplého - Lexova“ dodavateli CROSS Zlín, a.s., 
Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín, IČO: 60715286, s nabídkovou cenou 2.398.975,- Kč bez DPH. 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/4076/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-064 „ZŠ E.  Košťála – úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori  - 
technický dozor investora“ dodavateli Libor Matoušek, Přelouč, Tůmy Přeloučského 1599, IČO: 
66812585, s nabídkovou cenou 585.000,- Kč bez DPH. 
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/4077/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-071 „Aquacentrum - výměna rozvaděče venkovního bazénu“ 
dodavateli ELEKTRO ŠAKO 2000 s.r.o., č.p. 241, 530 02 Ostřešany, IČO: 25948997, s nabídkovou 
cenou 277.734,- Kč bez DPH. 
 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/4078/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-067 „Centrální polytechnické dílny a Gampa  - technický dozor 
investora v profesi elektro a SLB“ dodavateli MAXIMUM CZ s.r.o., Zahradní 102, 530 02 Spojil, IČO: 
25964984, s nabídkovou cenou 1.990.000,- Kč bez DPH. 
 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. R/4079/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-068 „Centrální polytechnické dílny a Gampa  - technický dozor 
investora v profesi stavební“  dodavateli Teding HK, s.r.o., Drtinova 263/11, Svobodné Dvory, 503 
11 Hradec Králové, s nabídkovou cenou 1.970.000,- Kč bez DPH. 
 

 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. R/4080/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-070 „Centrální polytechnické dílny a Gampa  - koordinátor BOZP“ 
dodavateli TURKE CZ s.r.o., č.p. 37, 539 61 Vortová, IČO: 27524141, s nabídkovou cenou 660.000,- 
Kč bez DPH. 
 

 

Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. R/4081/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-061 „Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, 
SKN – technický dozor investora“ dodavateli MALÍNSKÝ s.r.o., u Husova sboru 75, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25998153, s nabídkovou cenou 1.348.000,- Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 008 

Přijaté usnesení č. R/4082/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-072 „Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, 
SKN - koordinátor BOZP“ dodavateli TURKE CZ s.r.o., č.p. 37, 539 61 Vortová, IČO: 27524141, s 
nabídkovou cenou 320.000,- Kč bez DPH. 
 

 

Číslo návrhu: 009 

Přijaté usnesení č. R/4083/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-075 „MŠ K Polabinám - 
havarijní oprava střechy na hlavním pavilonu“ dodavateli FastPlay s.r.o., Dašická 1796, Bílé 
Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 28551028 s nabídkovou cenou 4.239.287,30 Kč bez DPH. 
 

 

Číslo návrhu: 010 

Přijaté usnesení č. R/4084/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-076 „ZŠ Prodloužená - 
havarijní oprava střešního pláště“ dodavateli INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČO: 
25284959 s nabídkovou cenou 5.563.405,54 Kč bez DPH. 
 

 

Číslo návrhu: 011 

Přijaté usnesení č. R/4085/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Rozhodla 
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odle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 13 odst. 
7 písm. b) směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci nadlimitní veřejné 
zakázky č. OVZ-VZZR-2019-008 "MŠ Svítkov – výstavba - realizace, stavební práce“ zadané v 
otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.7.2019 a to na základě 
změnového listu č. 1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavateli 
PRIMA spol. s r.o. IČO 00486361, s cenou víceprací ve výši 534.254,48 Kč bez DPH a s cenou 
méněprací ve výši -248.385,58 Kč bez DPH.   
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.7.2019 s dodavatelem PRIMA spol. s r.o., IČO: 
00486361, v rámci realizace akce " MŠ Svítkov – výstavba - realizace, stavební práce“, na základě 
změnového listu č. 1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou prací 
(vícepráce a méněpráce) v celkové výši 285.868,90 Kč bez DPH.  
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 30.9.2020 
 

 

Číslo návrhu: 012 

Přijaté usnesení č. R/4086/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 13 odst. 
7 písm. b) směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci podlimitní veřejné 
zakázky č. OVZ-VZZR-2018-021 "Odbahnění Matičního jezera“ zadané v otevřeném řízení o 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4.9.2018 a to na základě změnového listu č. 1, 
upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavateli HYDRO & KOV s.r.o., 
Třeboň, IČO: 27720161, s cenou víceprací ve výši  585.120,- Kč bez DPH a s cenou méněprací ve výši 
- 254.400,- Kč bez DPH.   
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4.9.2018s dodavatelem HYDRO & KOV s.r.o., Třeboň, 
IČO:27720161, v rámci realizace akce "Odbahnění Matičního jezera“, na základě změnového listu č. 
1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou prací (vícepráce a 
méněpráce) v celkové výši 330.720,- Kč bez DPH.  
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 30.9.2020 
 

 

Číslo návrhu: 013 

Přijaté usnesení č. R/4087/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Rozhodla 
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podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 13 odst. 
7 písm. b) směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci nadlimitní veřejné 
zakázky č. OVZ-VZZR-2019-010 "MŠ Svítkov – výstavba - realizace, dodávka nábytku“ zadané v 
otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.8.2019 a to na základě 
změnového listu č.1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavatelem 
minimalistic s.r.o., IČO: 03055159, s cenou víceprací ve výši 258.008,91 Kč bez DPH a s cenou 
méněprací ve výši - 65.800,00 Kč bez DPH.   
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.8.2019 s dodavatelem minimalistic s.r.o, IČO: 
03055159, v rámci realizace akce " MŠ Svítkov – výstavba - realizace, dodávka nábytku“, na základě 
změnového listu č. 1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou prací 
(vícepráce a méněpráce) v celkové výši 192.208,91 Kč bez DPH.  
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 30.9.2020 
 

 

Číslo návrhu: 014 

Přijaté usnesení č. R/4088/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-038 „Oprava stájových boxů 
S2 a S3 – Dostihové závodiště v Pardubicích“ dodavateli TIMRA s.r.o., Semtín 85, 530 02 Pardubice, 
IČO: 04806859 s nabídkovou cenou 849.500,65 Kč bez DPH. 
 

 

Číslo návrhu: 015 

Přijaté usnesení č. R/4089/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
5 – přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu "Přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie“ v rámci akce „CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat" společnosti  ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Děčín, IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly 405 02, s předpokládanou cenou ve 
výši 1.038.000,- Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 016 

Přijaté usnesení č. R/4090/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 17 odst. 
2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné zakázky č. OMI-VZMR-
2020-51 "MŠ Matury – rekonstrukce přípraven jídel“ o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze 
dne 13.7. 2020 a to na základě změnového listu č. 1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její 
vlastní realizaci, s dodavatelem INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČO: 25284959 s 
cenou víceprací ve výši 542.567,49 Kč bez DPH a s cenou méněpráci ve výši - 628.772,49 Kč bez 
DPH. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.7. 2020 s dodavatelem INSTAV Hlinsko a.s., 
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČO: 25284959, v rámci realizace akce " MŠ Matury – rekonstrukce 
přípraven jídel“, na základě změnového listu č. 1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní 
realizaci, s cenou prací (vícepráce a méněpráce) v celkové výši - 86.205,- Kč bez DPH 

Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 30.9.2020 

4 
Dohoda o postoupení práv a povinností 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 

- stručně okomentoval předložený materiál 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4091/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření dohody o postoupení práv a povinností vyplývající ze smlouvy o dílo č.  OVZ-VZZR-2015-
001 ze dne 17.4.2015 s názvem zakázky „Oprava bytových jednotek v majetku statutárního města 
Pardubice - 2. etapa” mezi statutárním městem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 
Pardubice, IČO: 00274046, společností SK-EKO Systems s.r.o., se sídlem Semtín 52, 530 02 
Pardubice, IČO: 64827763, jako postupitelem a společností SK-EKO Pardubice s.r.o., se sídlem 
Semtín 52, 530 02 Pardubice, IČO: 25283979, jako postupníkem, ve znění dle přílohy tohoto 
usnesení. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
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uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností vyplývající ze smlouvy o dílo č.  OVZ-VZZR-2015-001 
ze dne 17.4.2015 s názvem zakázky „Oprava bytových jednotek v majetku statutárního města 
Pardubice - 2. etapa” mezi statutárním městem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 
Pardubice, IČO: 00274046, společností SK-EKO Systems s.r.o., se sídlem Semtín 52, 530 02 
Pardubice, IČO: 64827763, jako postupitelem a společností SK-EKO Pardubice s.r.o., se sídlem 
Semtín 52, 530 02 Pardubice, IČO: 25283979, jako postupníkem. 
Z: Jaroslav Hruška  
T: 30. 9. 2020 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/4092/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření dohody o postoupení práv a povinností  vyplývající ze smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2015-
025 ze dne 10.2.2016 s názvem zakázky „Oprava bytových jednotek v majetku statutárního města 
Pardubice - 3. etapa” mezi statutárním městem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 
Pardubice, IČO: 00274046, společností SK-EKO Systems s.r.o., se sídlem Semtín 52, 530 02 
Pardubice, IČO: 64827763, jako postupitelem a společností SK-EKO Pardubice s.r.o., se sídlem 
Semtín 52, 530 02 Pardubice, IČO: 25283979, jako postupníkem, ve znění dle přílohy tohoto 
usnesení. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností  vyplývající ze smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2015-025 
ze dne 10.2.2016 s názvem zakázky „Oprava bytových jednotek v majetku statutárního města 
Pardubice - 3. etapa” mezi statutárním městem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 
Pardubice, IČO: 00274046, společností SK-EKO Systems s.r.o., se sídlem Semtín 52, 530 02 
Pardubice, IČO: 64827763, jako postupitelem a společností SK-EKO Pardubice s.r.o., se sídlem 
Semtín 52, 530 02 Pardubice, IČO: 25283979, jako postupníkem. 
Z: Jaroslav Hruška  
T: 30. 9. 2020 
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/4093/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření dohody o postoupení práv a povinností vyplývající ze smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2016-
001 ze dne 16.5.2016 s názvem zakázky „Oprava bytových jednotek v majetku statutárního města 
Pardubice - 4. etapa” mezi statutárním městem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 
Pardubice, IČO: 00274046, společností SK-EKO Systems s.r.o., se sídlem Semtín 52, 530 02 
Pardubice, IČO: 64827763, jako postupitelem a společností SK-EKO Pardubice s.r.o., se sídlem 
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Semtín 52, 530 02 Pardubice, IČO: 25283979, jako postupníkem, ve znění dle přílohy tohoto 
usnesení. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností vyplývající ze smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2016-001 
ze dne 16.5.2016 s názvem zakázky „Oprava bytových jednotek v majetku statutárního města 
Pardubice - 4. etapa” mezi statutárním městem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 
Pardubice, IČO: 00274046, společností SK-EKO Systems s.r.o., se sídlem Semtín 52, 530 02 
Pardubice, IČO: 64827763, jako postupitelem a společností SK-EKO Pardubice s.r.o., se sídlem 
Semtín 52, 530 02 Pardubice, IČO: 25283979, jako postupníkem. 
Z: Jaroslav Hruška  
T: 30. 9. 2020 

5 
Záměr pronájmu kontejnerové kóje společnosti GEOVAP, spol. s r.o. 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4094/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
záměr pronajmout na dobu neurčitou část přístřešku pro kontejnery na odpad  postaveného na 
části pozemku označeném jako pozemková parcela číslo 4110, zapsaného na LV č. 50001 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území 
Pardubice, obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí, konkr. kontejnerovou kóji,  která pojme 3 ks 
kontejnerů o objemu 1 100 l, a to obchodní společnosti GEOVAP, s.r.o., IČO: 15049248, se sídlem 
Pardubice, Bílé Předměstí, Čechovo nábřeží čp. 1790, PSČ 530 03. Umístění stavby je znázorněno v 
grafické příloze tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic záměr uvedený v bodě 1 zveřejnit. 
T: do 31.8.2020 

Z: Ing. Miroslav Míča 

 

6 
Rozšíření licencí na základě smlouvy o využívání Microsoft office 365 Education 

 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál 
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Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4095/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
návrh dodatku na rozšíření počtu licencí na základě prováděcí smlouvy „Enrollment for Education 
Solutions“, která byla uzavřena mezi statutárním městem Pardubice, IČ: 00274046 a společností 
Microsoft - DIČ: IE8256796U ze dne 20.09.2019, a to pro ZŠ  Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, 
pro ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258, a pro ZŠ  Pardubice, Benešovo náměstí 590, , ve znění dle 
přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít dodatek za účelem rozšíření počtu licencí k prováděcí smlouvě „Enrollment for Education 
Solutions“, která byla uzavřena mezi statutárním městem Pardubice, IČ: 00274046 a společností 
Microsoft - DIČ: IE8256796U ze dne 20.09.2019, a to pro ZŠ Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, 
pro ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258,  a pro ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590, ve znění dle 
příloh k usnesení I.  
Z:  vedoucí odboru informačních technologií 
T:  30. 8. 2020 

7 
Veřejné zakázky KT 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 

- stručně okomentoval předložený materiál 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4096/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Ruší 
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. KT-VZMR-010 s názvem: „Zajištění dodávek 
a montáže podlahových krytin pro budovy Magistrátu města Pardubice“. 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. KT-VZMR-013 s názvem: „Zajištění dodávek a montáže podlahových krytin pro budovy 
Magistrátu města Pardubice“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
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• Vesna a.s., Čeperka 306, 532 15 Pardubice, IČO: 60108614 

• KOBERCE BRENO, spol. s r.o., Antala Staška 1071/57 a, 140 00 Praha, IČO: 25609866 

• Jan Svoboda – Intertex, 17. listopadu 389, 53002 Pardubice, IČO: 11062789 

• PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 53821 Slatiňany, IČO: 06899722 

• Podlahářství Jan Horák, Lidmily Malé 817, 53012 Pardubice, IČO: 86975668 
III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. KT-VZMR-013 s názvem „Zajištění dodávek a montáže podlahových krytin pro budovy 
Magistrátu města Pardubice“ hodnotící komisi v tomto složení: 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 

• Květa Baladová – KT, vedoucí OHS 

• Hana Malátová – KT, OHS 

 

8 
Revokace usnesení - Řád veřejného pohřebiště 

 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4097/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Ruší 
usnesení Rady města Pardubic č. R/3758/2020 ze dne 15.6.2020, jímž bylo schváleno vydání Řádu 
veřejného pohřebiště s účinností od 1.9.2020. 
II. Rada města Pardubic 

Vydává 
Řád veřejného pohřebiště, jako svoje opatření v souladu s § 19 zákona o pohřebnictví, s účinností 
od 1.9.2020, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

 

9 
Nebytové prostory - změny v nájemních smlouvách 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4098/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
1.  změnu nájemní smlouvy ze dne 10.11.2019, jejímž předmětem je prostor označený jako 
jednotka č. 2277/20 o výměře 20,02 m2 nacházející se v přízemí budovy čp. 2277-79 ul. Josefa 
Ressla, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 4267, k.ú. a 
obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, uzavřené s paní Radkou Kňavovou (dříve Peškovou), 
IČ 749 79 973, se sídlem Na Záboří 248, 530 02, Pardubice – Nové Jesenčany. Změna bude spočívat 
ve zvýšení částky nájemného z 800,- Kč/m2/rok bez DPH na částku 1.348,55 Kč/m2/rok bez DPH a 
ve změně doby nájmu z doby určité – 1 rok na dobu neurčitou, 
2. udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a povinností z nájemní smlouvy uzavřené  dne 
10.11.2019, jejímž předmětem je prostor označený jako jednotka č. 2277/20 o výměře 20,02 m2 
nacházející se v přízemí budovy čp. 2277-79 ul. Josefa Ressla, která je postavená na pozemku 
označeném jako stavební parcela č.parc.st. 4267, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené 
Předměstí, z paní Radky Kňavové (dříve Peškové), IČ 749 79 973, se sídlem Na Záboří 248, 530 02, 
Pardubice – Nové Jesenčany, na spol. AR-made s.r.o., IČ 288 23 354, se sídlem Máchova 258, Nové 
Jesenčany, 530 02 Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
odboru majetku a investic zajistit změnu nájemní smlouvy a udělit souhlas pronajímatele podle 
bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.9.2020 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/4099/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
změnu nájemní smlouvy ze dne 8.8.2019, jejímž předmětem je prostor označený jako jednotka č. 
2255/17 o výměře 122,68 m2 nacházející se v přízemí budovy čp. 2252-57 ul. Lexova, která je 
postavená na pozemcích označených jako stavební parcely č.parc.st. 4128, 4129, 4130, 4131, 4132 
a 4133, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, uzavřené s paní Barborou Pohankovou, 
IČ 667 78 549, se sídlem Jižní 361, Mikulovice, 530 02 Pardubice. Změna bude spočívat ve zvýšení 
částky nájemného z 550,- Kč/m2/rok bez DPH na částku 674,- Kč/m2/rok bez DPH, v prodloužení 
doby nájmu o 1 rok a v doplnění účelu nájmu o výdejnu e-shopů. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
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odboru majetku a investic zajistit změnu nájemní smlouvy podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.9.2020 
 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/4100/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 25.10.2011 se spolkem Goethe-Zentrum Pardubice, z.s., IČ 
266 39 611, se sídlem Klášterní 54, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice na prostor sloužící 
podnikání, nacházející se v budovách čp. 54 Klášterní ul. a čp. 55 Pernštýnské nám., které jsou 
součástí pozemků označených jako st.p.č. 94/1 a 92 k.ú. a obec Pardubice, část obce Pardubice – 
Staré Město.  Změna se bude týkat nájemného, a to tak, že dojde ke snížení nájemného z původní 
částky ve výši 76.490,40 Kč/rok bez DPH, na částku ve výši 71.693,23 Kč/rok bez DPH, na dobu 6 
měsíců ode dne účinnosti dodatku k uvedené nájemní smlouvě, kterým bude změna ujednána. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
odboru majetku a investic zajistit změnu nájemní smlouvy podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.09.2020 

 

10 
VIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření - II. část 

 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4101/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 177. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 
249,3 tis. z položky 23. "Předpokládaná výše dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II" na 
položku 41. "Dotace MŠMT - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 177. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 96,0 tis. položka 41. "Dotace 
z rozpočtu Pk - COK - Textconnexion" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Dotace z rozpočtu Pk - COK - Textconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/4102/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 178. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
40,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" na kapitálové výdaje položky "BD Husova 
1116 - 1119 - revitalizace objektů - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/4103/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření 179. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 
700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" na běžné výdaje položky "MŠ 
K Polabinám - oprava střechy na hlavním pavilonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření 179. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 
600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" na běžné výdaje položky "ZŠ 
Prodloužená - oprava střechy" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/4104/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
rozpočtové opatření 180. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 95,0 
tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 414 - Kancelář primátora). 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření 180. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
083,5 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření 180. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 248,0 
tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

11 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotící komise v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu - EO 

 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4105/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice 
zadavatele č. 2/2020, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky 
malého rozsahu č. EO-VZMR-2020-001 „Poskytování služeb v oblasti daňového a účetního 
poradenství pro statutární město Pardubice“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:  
• AV-AUDITING, spol. s r.o., IČ: 49285220, se sídlem Tolarova 317, Pardubice 

• SYSTEMA AUDIT a.s., IČ: 25263269, se sídlem Sukova třída 1935, Pardubice 

• ADUKO s.r.o., IČ: 25937332, se sídlem 17. listopadu 237, Pardubice 

• RPIC Pce s.r.o., IČ: 25938045, se sídlem Nová 306, Pardubice 

• NEXIA AP a.s., IČ: 48117013, se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8. 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice 
zadavatele č. 2/2020, Zadávacího řádu veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v 
rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. EO-VZMR-2020-001 „Poskytování služeb v 
oblasti daňového a účetního poradenství pro statutární město Pardubice“ hodnotící komisi v tomto 
složení: 
•   PaedDr. Jan Mazuch – náměstek primátora 

•   Ing. Ondřej Nečas – vedoucí ekonomického odboru 

•   Ing. Petra Dvořáková – ekonomický odbor. 
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12 
Městské slavnosti Pardubice - podzimní část 

 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4106/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
uzavření smlouvy o zajištění podzimní části XXVII. Městských slavností Pardubice 2020 konané ve 
dnech 9. - 11. 10. 2020 mezi statutárním městem Pardubice a společností Máša agency s.r.o., 
Palackého 2410, Zelené předměstí, 53002 Pardubice, IČ 25288881. Znění smlouvy je přílohou 
tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o zajištění podzimní části XXVII. Městských slavností Pardubice 2020 konané ve 
dnech 9. - 11. 10. 2019 mezi statutárním městem Pardubice a společností  Máša agency s.r.o., 
Palackého 2410, Zelené předměstí, 53002 Pardubice, IČ 25288881 ve znění, které tvoří přílohu 
tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová, Ing. Martin Charvát 

T: 8. 10. 2020 

 

13 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- upřesnil, že se jedná o schválení poslední části parkovacího systému. 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4107/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 
„DODÁVKA JEDNOTNÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ PARKOVÁNÍ A EFEKTIVNÍHO VYUŽITÍ VOLNÝCH 
PARKOVACÍCH KAPACIT NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE“ pro část zadávacího řízení 
C: Dodávka centrálního systému, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním v souladu s § 60 odst. 1 
písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku 
hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka dodavatele, který je vybrán k uzavření smlouvy: 
MASTER IT Technologies, a.s., Ostrava, IČO: 27851931, s nabídkovou cenou ve výši 4.580.000,-- Kč 
bez DPH, s nabídkovou cenou ve výši 10.000,-- Kč bez DPH/měsíc (měsíční paušální platba za 
pětiletý pozáruční servis) a s nabídkovou cenou ve výši 8.000,-- Kč bez DPH/1 hodina 
mimozáručního servisu; druhý v pořadí se umístil dodavatel CROSS Zlín, a.s., Zlín, IČO: 60715286, s 
nabídkovou cenou ve výši 6.140.000,-- Kč bez DPH, s nabídkovou cenou ve výši 28.000,-- Kč bez 
DPH/měsíc (měsíční paušální platba za pětiletý pozáruční servis) a s nabídkovou cenou ve výši 
10.000,-- Kč bez DPH/1 hodina mimozáručního servisu; třetí v pořadí se umístil dodavatel SPEL, 
a.s., Kolín, IČO: 00473057, s nabídkovou cenou ve výši 5.954.910,-- Kč bez DPH, s nabídkovou cenou 
ve výši 37.980,-- Kč bez DPH/měsíc (měsíční paušální platba za pětiletý pozáruční servis) a s 
nabídkovou cenou ve výši 6.960,-- Kč bez DPH/1 hodina mimozáručního servisu. 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/4108/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané v otevřeném řízení "Oprava bytových jednotek statutárního města Pardubice – 
XIV. etapa“, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek 
hodnotící komisí, je nabídka dodavatele OTISTAV s.r.o., Praha, IČO: 24832898, s nabídkovou cenou 
ve výši 3.144.800,-- Kč bez DPH; druhý v pořadí se umístil dodavatel Křenek s.r.o., Pardubice, IČO: 
26013002, s nabídkovou cenou ve výši 3.194.048,22 Kč bez DPH; třetí v pořadí se umístil dodavatel 
SBF s.r.o., Pardubice, IČO: 45539014, s nabídkovou cenou ve výši 3.239.969,19 Kč bez DPH.   
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/4109/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané v otevřeném řízení "Oprava bytových jednotek statutárního města Pardubice – XV. 
etapa“, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící 
komisí, je nabídka dodavatele OTISTAV s.r.o., Praha, IČO: 24832898, s nabídkovou cenou ve výši 
3.245.600,-- Kč bez DPH; druhý v pořadí se umístil dodavatel SBF s.r.o., Pardubice, IČO: 45539014, s 
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nabídkovou cenou ve výši 3.479.932,04 Kč bez DPH, třetí v pořadí se umístil dodavatel IVEXI s.r.o., 
Pardubice, IČO: 25298968, s nabídkovou cenou ve výši 3.621.954,07 Kč bez DPH.   

 

14 
Souhlas zřizovatele - Šablony III 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4110/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 
s realizací projektu MŠ Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450 a s čerpáním finanční podpory z 
Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz 
příloha). 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/4111/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 
s realizací projektu Mateřská škola Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284 a s čerpáním 
finanční podpory z Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" 
výzva č. 02_20_080 (viz příloha). 
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/4112/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 
s realizací projektu ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 a s čerpáním finanční podpory z 
Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz 
příloha). 
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Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/4113/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 
s realizací projektu ZŠ Pardubice-Svítkov, Školní 748 a s čerpáním finanční podpory z Operačního 
programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz příloha). 

 

15 
Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4114/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Uděluje 
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 42.098,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, za účelem uhrazení stravného pro 8 
žáků v období od 1.9.2020 do 30.6.2021. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
oznámit Základní škole Pardubice, Štefánikova 448, udělení souhlasu s přijetím účelové určeného 
finančního daru 42.098,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4,140 00 Praha 4, IČ: 
24231509, v rámci  projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 8 žáků v období od 
1.9.2020 do 30.6.2021. 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/4115/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Uděluje 
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 5.432,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
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prostřednictvím Základní školy Pardubice, Benešovo náměstí 590, za účelem uhrazení stravného 
pro 1 žáka v období od 1.9.2020 do 30.6.2021. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
oznámit Základní škole Pardubice, Benešovo náměstí 590, udělení souhlasu s přijetím účelově 
určeného finančního daru 5.432,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 1 žáka v 
období od 1.9.2020 do 30.6.2021. 

16 
Licenční smlouva – ilustrace “Pardubický kůň” 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4116/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
uzavření licenční smlouvy mezi paní MgA. Hanou Krauseovou, se sídlem: náměstí 
Československých legií 1088, Pardubice 530 02, IČ: 88235025, jakožto poskytovatelem a 
statutárním městem Pardubice jakožto nabyvatelem, jímž bude nabyvateli poskytnuto výhradní 
oprávnění k výkonu práva užívání autorského díla - ilustrace “Pardubický kůň”sloužícího ke 
zhotovení reklamních předmětů města Pardubic (vč. oprávnění města poskytnout toto právo ve 
formě podlicence třetí osobě), a to za jednorázovou odměnu ve výši 15.000,- Kč.   
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít licenční smlouvu dle části I. tohoto usnesení s paní MgA. Hanou Krauseovou, náměstí 
Československých legií 1088, Pardubice 530 02, IČ: 88235025, ve znění, které je přílohou tohoto 
usnesení.  
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 

T: 30.8.2020 

17 
Plnění usnesení č. R/3903/2020 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4117/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 

Bere na vědomí 
plnění usnesení č. R/3903/2020 ze dne 30. 06. 2020 v rozsahu příloh důvodové zprávy s tím, že 
součástí příloh zprávy nejsou informace o hospodaření a výhledu za společnost HOCKEY CLUB 
DYNAMO PARDUBICE a.s., ve které má město Pardubice od 17. 6. 2020 menšinový akciový podíl 
ve výši 45,87 %. 

18 
Smlouva o spolupráci při tvorbě graffiti na povrchu bočních stěn podchodu M407 

pod ČD K Pardubičkám a podchodu M408 pod ČD Dašická ulice 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4118/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě graffiti na povrchu bočních stěn podchodu M407 pod ČD 
K Pardubičkám a podchodu M408 pod ČD Dašická ulice mezi statutárním městem Pardubice, IČ: 
00274046 a panem xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, 530 02 Pardubice a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 530 02 Pardubice. Smlouva je 
přílohou této zprávy. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o spolupráci při tvorbě graffiti na povrchu bočních stěn podchodu M407 pod ČD K 
Pardubičkám a podchodu M408 pod ČD Dašická ulice mezi statutárním městem Pardubice, IČ: 
00274046 a panem xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, 530 02 Pardubice a 
xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, 530 02 Pardubice. 
Z: Ing. Martin Charvát 

T: 21. 8. 2020 

19 
Program XXI. zasedání ZmP dne 09.09.2020 

Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4119/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
program XXI. zasedání ZmP dne 09.09.2020 včetně předkladatelů takto: 
1. Předkupní právo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. - pozemky 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

2. Dodatek ke zřizovací listině mateřské školy 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

3. Diskuse 

20 
Diskuse 

 

Vít Ulrych 
- v souvislosti s aktuální situací v Bělorusku podal návrh na usnesení, který byl po diskusi členů 

rady přijat v níže uvedeném znění.  

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4120/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

Rada města Pardubic 

Podporuje 
lid Běloruska v jejich snaze o nastolení svobody a demokratického režimu v jejich zemi a jako 
symbol této podpory bude vyvěšena vlajka na budovu radnice. 
 

_____________________________________________________________________________ 

Schůze byla ukončena v 10:27 hodin. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

……………………………………… 

Martin Charvát 
primátor města Pardubic  

 
Ověřovatelé: 
 
 
…………………………………………….        
Petr Kvaš        
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……………………………………………… 
Tomáš Pelikán 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 18.08.2020      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 
Originál (27 stran) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být 
na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  
 


