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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 87. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 24.05.2021 od 10:00 hodin  

prostřednictvím videokonference 

Přítomni: 

Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Jakub Rychtecký, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, 
Vítězslav Štěpánek, Vladimír Martinec, Ludmila Ministrová, Vít Ulrych 
 

 
Radim Jelínek, vedoucí KP 
Michal Zitko, tajemník 
Věra Netolická, interní audit 

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program 87. řádné schůze RmP dne 24.05.2021 byl schválen takto: (pro 10, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 

1. Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 

Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 
Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 

2. Revokace usnesení - pozemky 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 
Vodrážková Soňa, odbor majetku a investic 

3. Dodatek č. 1 Licenční smlouvy s FT Technologies a.s. a Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování 

údržby a podpory s FT Technologies a.s. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 

4. Výroční zpráva a účetní závěrka DPMP a.s. za rok 2020 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 

Z: Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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5. Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře SmP a.s. (výroční zpráva 2020) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Kopecký Aleš, místopředseda představenstva SmP a.s. 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

6. Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře RFP a.s. (výroční zpráva 2020) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Šebek Ondřej, místopředseda představenstva RfP a.s. 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

7. Plán investičního rozvoje MFA (plnění akcionářské dohody v HC) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Šebek Ondřej, místopředseda představenstva RfP a.s. 
Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

8. Akcionářské záležitosti VAK Chrudim a.s. (změna stanov, program valné hromady) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 

9. Akcionářské záležitosti VAK Pce a.s. (nepeněžitý vklad, změna stanov, program valné hromady) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 

10. Akcionářská smlouva ve společnosti BK Pardubice a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

11. V. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

12. Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 

13. Městské slavnosti Pardubice 2021 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 
Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

14. Vyhlášení podmínek dotačního programu v rámci Programu podpory kultury 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
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15. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Musilová Renata, odbor ekonomický 

16. Parkovací dům u MFA – postup a výstavba 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Dvořáčková Helena, zastupitelka města Pardubic 

Z: Dvořáčková Helena, zastupitel města Pardubic 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Kvaš Petr, náměstek primátora 

17. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu - OMI 

P: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

18. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí 

v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 
Hušek Petr, odbor majetku a investic 

19. Smlouva o poskytnutí provozní dotace pro P-PINK 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 

20. Regenerace panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe - ul. Karla Šípka XVI.etapa – dotační 

smlouva 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Rašková Kateřina, odbor rozvoje a strategie 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

21. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

22. Žádost o dotaci 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

23. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu – OIT 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 

Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

24. Odpis zmařených investic - OHA 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
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Z: Jelínková Kateřina, odbor hlavního architekta 

25. Doprava handicapovaných - Smlouva o spolupráci 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
Procházková Jana, odbor sociálních věcí 

26. Dotace na zvláštní přepravu handicapovaných 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 
Krupková Pavla, odbor dopravy 
Bureš Pavel, odbor dopravy 

27. Zrušení usnesení o úhradách za svatební obřady a prohlášení o vstupu do registrovaného 

partnerství 

P: Kramář Petr, vedoucí odboru správních agend 

Z: Kramář Petr, vedoucí odboru správních agend 

28. Veřejné zakázky KT 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Z: Marek Petr, kancelář tajemníka 

29. Dohoda o narovnání smluvní pokuty se společností ELTODO, a.s. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

30. Novela vyhlášky o veřejném pořádku 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 

31. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Pešková Alena, kancelář primátora 
Pavlová Lucie, kancelář primátora 

32. Smlouva o výpůjčce - Základní škola Pardubice - Svítkov, Školní 748 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 

33. Nájemní smlouva - areál letního stadionu 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 

34. Ukončení nájemních vztahů k bytům v majetku města dohodou 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
Valášková Kristina, odbor majetku a investic 
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35. Smlouva o spolupráci s nakladatelstvím Kinský média s.r.o. 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Svobodová Hana, kancelář primátora 
Snopková Kateřina, kancelář primátora 

36. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Menyhárt Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
Hurychová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

37. Poskytnutí individuální dotace na financování sociálních služeb v souvislosti s COVID 19 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
Procházková Jana, odbor sociálních věcí 

38. Revokace usnesení - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací - Pardubičtí tahouni 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 

39. Poskytnutí dotací z Programu podpory rodinných center 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
Procházková Jana, odbor sociálních věcí 

40. 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 

41. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - TK Pernštýn 1897 Pardubice z.s. 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 

42. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele - KP 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Svobodová Hana, kancelář primátora 
Snopková Kateřina, kancelář primátora 

43. Tarif jízdného pro MHD v Pardubicích 

P: Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 

Z: Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 

44. Referendum o způsobu opravy Zelené brány 

P: Hrabal Jan, zastupitel města Pardubic 
Ulrych Vít, zastupitel města Pardubic 

Z: Hrabal Jan, zastupitel města Pardubic 
Ulrych Vít, zastupitel města Pardubic 
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45. Diskuse 

 

Informativní zprávy 

Nanoroušky 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Představení analytické části Strategie rozvoje cestovního ruchu pro TO Pardubicko 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 
Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

K novému ÚP – závěry ze semináře 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Kvaš Petr, náměstek primátora 

 

 
 

II. 

Schválení usnesení z 86. řádné schůze RmP dne 10.05.2021 a jmenování 

ověřovatelů z 87. řádné schůze RmP dne 24.05.2021 

Zápis a usnesení z 86. řádné schůze dne 10.05.2021 byly schváleny. 

Ověřovateli zápisu z 87. řádné schůze RmP byli jmenováni Petr Kvaš 

        Ludmila Ministrová 

 
 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

 
Zpravodaj: Dušan Stránský,  předseda komise pro pozemky a reklamu 

- Stáhl po zdůvodnění návrhy č. 020, 021, vysvětlil velikost výpůjčky pozemku v návrhu č. 005 
 
Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5746/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 501/1 o výměře 52 m2 v k.ú. Černá za Bory 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za nájemné 35,- Kč/m2/rok + 

DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem užívání pozemku 

jako zahrádka. 
Nájemní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy na předmětný pozemek s 

XXXXXXXXXXXXX, dohodou. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 501/1 o výměře 52 m2 v 

k.ú. Černá za Bory s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 5. 2022 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5747/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2292/7 o výměře 26 m2 v k.ú. Pardubice Českému 

hydrometeorologickému ústavu, IČO 00020699, se sídlem Na Šabatce 2050/17, 143 00 Praha  - 

Komořany, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 61,- Kč/m2/rok + 

DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a 

provozování stacionární měřící stanice za podmínky, že bude žadatelem uhrazena úhrada za 

bezesmluvní užívání předmětné části pozemku ve výši 61,- Kč/m2/rok + DPH v případě, že pozemek 

bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, tři roky zpětně tj. od 21. 1. 2018 do dne uzavření 

nájemní smlouvy. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2292/7 o výměře 26 m2 v 

k.ú. Pardubice s Českým hydrometeorologickým ústavem, IČO 00020699, se sídlem Na Šabatce 

2050/17, 143 00 Praha  - Komořany. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 5. 2022 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5748/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1105/9 o výměře 18 m2 v k.ú. Svítkov (č. 174) 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za nájemné 35,- Kč/m2/rok + 

DPH za účelem umístění a užívání plechové garáže. 
Nájemní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy na předmětný pozemek s právními 

nástupci XXXXXXXXXXXXX, dohodou. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1105/9 o výměře 18 m2 v 

k.ú. Svítkov (č. 174) s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 5. 2022 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5749/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku části pozemků označených jako p.p.č. 316/3 o výměře 37 m2, p.p.č. 316/13 o výměře 97 

m2, p.p.č. 316/7 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Pardubice společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se 

sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o 

převodu stavby na výše uvedených pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, 

nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování sjezdů, 

chodníků, odvodňovacího žlabu a potrubí k odvodnění uličních vpustí a liniového žlabu v rámci 

stavby „Parkovací dům Pardubice“.   

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení vybudovaných staveb sjezdů, chodníků, odvodňovacího žlabu a potrubí k odvodnění 

uličních vpustí a liniového žlabu na částech pozemků označených jako p.p.č. 316/3 o výměře 37 

m2, p.p.č. 316/13 o výměře 97 m2, p.p.č. 316/7 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví  
společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3,do 

vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč, a to po vydání souhlasu 

či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedené stavby. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemků označených jako p.p.č. 316/3 o výměře 37 m2, p.p.č. 

316/13 o výměře 97 m2, p.p.č. 316/7 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Pardubice se společností PSN s.r.o., 
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IČO 17048869. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 5. 2022 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení vybudovaných staveb sjezdů, chodníků, odvodňovacího žlabu 

a potrubí k odvodnění uličních vpustí a liniového žlabu na částech pozemků označených jako p.p.č. 

316/3 o výměře 37 m2, p.p.č. 316/13 o výměře 97 m2, p.p.č. 316/7 o výměře 3 m2, vše v k.ú. 

Pardubice z vlastnictví společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD  
T: 31. 5. 2022 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5750/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku části pozemku označené jako p.p.č. 1807/18 o výměře 2.276 m2 (dle geometrického 

plánu č. 9479-49/2020 p.p.č. 1807/19) v k.ú. Pardubice spolku Ústřední automotoklub České 

republiky z. s., IČO 00565555, se sídlem Na strži 1837/7, Krč, 140 00 Praha, za účelem rozšíření 

stávající sportovní a výcvikové plochy areálu, na dobu určitou do 31. 12. 2060 za účelem užívání 

pozemků jako sportovního a výcvikového areálu za těchto podmínek:  
- konkrétní technické řešení včetně dokumentace bude v dostatečném předstihu projednáno a 

schváleno organizací Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, což bude doloženo 

žadatelem statutárnímu městu Pardubice,  
-hranice výpůjčky nebude zasahovat na stávající cyklostezku a provoz na ní nebude nijak omezen. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 1807/18 o 

výměře 32.000 m2 v k.ú. Pardubice uzavřené dne 16.9.2011 mezi spolkem Ústřední automotoklub 

České republiky z. s., IČO 00565555, se sídlem Na strži 1837/7, Krč, 140 00 Praha, a statutárním 

městem Pardubice dohodou.   

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce V_0127 na výpůjčku části pozemku označené jako p.p.č. 

1807/18 o výměře 2.276 m2 (dle geometrického plánu č. 9479-49/2020 p.p.č. 1807/19) v k.ú. 

Pardubice se spolkem Ústřední automotoklub České republiky z. s., IČO 00565555. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 5. 2022 
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Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5751/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p. p. č. 1074/99 v k.ú. Lány na Důlku, v 

rozsahu určeném geometrickým plánem č. 483-002/2019, ve prospěch společnosti Služby města 

Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, za 

jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč + DPH, spočívajícího v umístění a provozování nově 

vybudovaného souboru veřejného osvětlení ve stávající trase uloženého v rámci akce „Veřejné 

osvětlení Pardubice – Lány na Důlku – oprava a modernizace“ . 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p. p. č. 1074/99 v 

k.ú. Lány na Důlku, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 483-002/2019, ve prospěch 

společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, v rámci akce „Veřejné osvětlení Pardubice – 

Lány na Důlku – oprava a modernizace“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 5. 2022 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5752/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 1682/11, p. p. č. 1694/1, p. 

p. č. 1694/3, p. p. č. 1695/1, p. p. č. 1695/3, p. p. č. 2632/1, p. p. č. 2783/97, p. p. č. 3710/1, p. p. č. 

3710/9, p. p. č. 3718/3 a p. p. č. 3987/5, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým 

plánem č. 9602-001/2020, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se 

sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč + 

DPH, spočívajícího v umístění a provozování nově vybudovaného souboru veřejného osvětlení ve 

stávající trase uloženého v rámci akce „Veřejné osvětlení Pardubice – ulice Lonkova a Gagarinova – 

oprava a modernizace“. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 1682/11, 

p. p. č. 1694/1, p. p. č. 1694/3, p. p. č. 1695/1, p. p. č. 1695/3, p. p. č. 2632/1, p. p. č. 2783/97, p. p. 

č. 3710/1, p. p. č. 3710/9, p. p. č. 3718/3 a p. p. č. 3987/5, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném 

geometrickým plánem č. 9602-001/2020, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 
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25262572, v rámci akce „Veřejné osvětlení Pardubice – ulice Lonkova a Gagarinova – oprava a 

modernizace“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 5. 2022 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/5753/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 902/2, p. p. č. 902/9, p. p. č. 

902/12, p. p. č. 2720/7, p. p. č. 2720/11, p. p. č. 2720/13, p. p. č. 2720/14, p. p. č. 2720/17, p. p. č. 

2720/36 a p. p. č. 2986/4, vše v k.ú. Pardubice, a p. p. č. 409/5, p. p. č. 409/6, p. p. č. 409/20, p. p. 

č. 409/27, p. p. č. 409/29, p. p. č. 409/193, p. p. č. 414/2 a p. p. č. 414/33, vše v k.ú. Studánka v 

rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9303-001/2020 a č. 9304-001/2020, ve prospěch 

společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 

Pardubice, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč + DPH, spočívajícího v umístění a provozování 

nově vybudovaného souboru veřejného osvětlení ve stávající trase uloženého v rámci akce 

„Veřejné osvětlení Pardubice – Na Drážce a ul. V. Junkové – oprava a modernizace“ . 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 902/2, p. p. č. 902/9, 

p. p. č. 902/12, p. p. č. 2720/7, p. p. č. 2720/11, p. p. č. 2720/13, p. p. č. 2720/14, p. p. č. 2720/17, 

p. p. č. 2720/36 a p. p. č. 2986/4, vše v k.ú. Pardubice, a p. p. č. 409/5, p. p. č. 409/6, p. p. č. 

409/20, p. p. č. 409/27, p. p. č. 409/29, p. p. č. 409/193, p. p. č. 414/2 a p. p. č. 414/33, vše v k.ú. 

Studánka v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9303-001/2020 a č. 9304-001/2020, ve 

prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, v rámci akce „Veřejné osvětlení 

Pardubice – Na Drážce a ul. V. Junkové – oprava a modernizace“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 5. 2022 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/5754/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1718/1, p.p.č. 2787/3, st.p.č. 

7388/1, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9433-001/2020, ve 

prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé 

Předměstí, 530 12 Pardubice, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč + DPH, spočívajícího v 

umístění a provozování nově vybudovaného souboru veřejného osvětlení ve stávající trase 
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uloženého v rámci akce „Veřejné osvětlení Pardubice – nábřeží Závodu Míru – oprava a 

modernizace“. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1718/1, 

p.p.č. 2787/3, st.p.č. 7388/1, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 

9433-001/2020, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, v rámci akce 

„Veřejné osvětlení Pardubice – nábřeží Závodu Míru – oprava a modernizace“.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 5. 2022 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/5755/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 334, p.p.č. 336/6, p.p.č. 

337/1, p.p.č. 337/4, p.p.č. 337/5, p.p.č. 337/16, p.p.č. 337/27, p.p.č. 337/28, p.p.č. 337/29, p.p.č. 

338/7, p.p.č. 344/1, p.p.č. 397, vše v k.ú. Popkovice, p.p.č. 1043/9, p.p.č. 1043/13, p.p.č. 1043/15, 

p.p.č. 1043/35 (oddělená z p.p.č. 1043/29), p.p.č. 1070/5, p.p.č. 1072/1, p.p.č. 1072/4, p.p.č. 

1072/9, p.p.č. 1077/3, p.p.č. 1077/10, p.p.č. 1077/12, p.p.č. 1077/15, p.p.č. 1077/16, p.p.č. 

1077/81, p.p.č. 1077/94, p.p.č. 1077/95, vše v k.ú. Svítkov v rozsahu určeném geometrickým 

plánem č. 514, 2063-001/2020, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, 

se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč 

+ DPH, spočívajícího v umístění a provozování nově vybudovaného souboru veřejného osvětlení ve 

stávající trase uloženého v rámci akce „Veřejné osvětlení Pardubice – Popkovice, Svítkov – oprava a 

modernizace“. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 334, p.p.č. 

336/6, p.p.č. 337/1, p.p.č. 337/4, p.p.č. 337/5, p.p.č. 337/16, p.p.č. 337/27, p.p.č. 337/28, p.p.č. 

337/29, p.p.č. 338/7, p.p.č. 344/1, p.p.č. 397, vše v k.ú. Popkovice, p.p.č. 1043/9, p.p.č. 1043/13, 

p.p.č. 1043/15, p.p.č. 1043/35 (oddělená z p.p.č. 1043/29), p.p.č. 1070/5, p.p.č. 1072/1, p.p.č. 

1072/4, p.p.č. 1072/9, p.p.č. 1077/3, p.p.č. 1077/10, p.p.č. 1077/12, p.p.č. 1077/15, p.p.č. 1077/16, 

p.p.č. 1077/81, p.p.č. 1077/94, p.p.č. 1077/95, vše v k.ú. Svítkov v rozsahu určeném geometrickým 

plánem č. 514, 2063-001/2020, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, 

v rámci akce „Veřejné osvětlení Pardubice – Popkovice, Svítkov – oprava a modernizace“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 5. 2022 
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Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/5756/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 2165/1, p.p.č. 2252/1, p.p.č. 2252/25, p.p.č. 2252/5, p.p.č. 2252/10, vše v 

k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se 

sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, za jednorázovou náhradu u 

pozemků označených jako p.p.č. 2165/1, p.p.č. 2252/25, p.p.č. 2252/5, vše v k.ú. Pardubice ve výši 

300,- Kč/bm+DPH, u pozemků označených jako p.p.č. 2252/1, p.p.č. 2252/10, vše v k.ú. Pardubice 

ve výši 200,- Kč/bm+DPH spočívajícího ve výměně stávajících a uložení nových vodovodních a 

kanalizačních potrubí, po doložení geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene, za 

podmínky dodržení ochranných odstupů od vzrostlé zeleně . 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 

věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2165/1, p.p.č. 2252/1, p.p.č. 

2252/25, p.p.č. 2252/5, p.p.č. 2252/10, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti Vodovody a 

kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 5. 2022 

 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/5757/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 2155/1, p.p.č. 2155/3, p.p.č. 2155/6, p.p.č. 2155/9, p.p.č. 2155/11, p.p.č. 

2155/13, p.p.č. 2165/1, p.p.č. 2165/9, p.p.č. 2165/10, p.p.č. 2165/12, p.p.č. 2165/18, p.p.č. 

2165/26, p.p.č. 2165/30, p.p.č. 2165/37, p.p.č. 2165/40, p.p.č. 2167/2, p.p.č. 2168/9, p.p.č. 2252/1, 

p.p.č. 2252/3, p.p.č. 2252/5, p.p.č. 2252/9, p.p.č. 2252/10, p.p.č. 2252/15, p.p.č. 2252/17, p.p.č. 

2252/18, p.p.č. 2252/25, p.p.č. 2252/26, p.p.č. 2255/13, p.p.č. 2260, p.p.č. 2266/1, p.p.č. 2266/2, 

p.p.č. 2267, p.p.č. 2271, p.p.č. 2274/1, p.p.č. 2275, p.p.č. 2276/1, p.p.č. 2276/2, p.p.č. 2277/1, 

p.p.č. 2277/8, p.p.č. 2286/10, p.p.č. 2292/6, p.p.č. 2303/14, p.p.č. 2309/3, p.p.č. 2309/5, p.p.č. 

3144/1, p.p.č. 4972, p.p.č. 2165/28, vše  v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti T-Mobile Czech 

Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, za 

jednorázovou náhradu u pozemků označených jako p.p.č. 2155/1, p.p.č. 2155/3, p.p.č. 2155/9, 

p.p.č. 2155/11, p.p.č. 2155/13, p.p.č. 2165/9, p.p.č. 2165/18, p.p.č. 2165/26, p.p.č. 2165/40, p.p.č. 

2168/9, p.p.č. 2252/1, p.p.č. 2252/3, p.p.č. 2252/9, p.p.č. 2252/15, p.p.č. 2252/17, p.p.č. 2252/18, 
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p.p.č. 2252/26, p.p.č. 2255/13, p.p.č. 2260, p.p.č. 2271, p.p.č. 2276/1, p.p.č. 2277/1, p.p.č. 2277/8, 

p.p.č. 2286/10, p.p.č. 2309/3, p.p.č. 2167/2, p.p.č. 2266/1, p.p.č. 2252/10, p.p.č. 3144/1, vše v k.ú. 

Pardubice  ve výši 200,- Kč/bm+DPH, u pozemků označených jako p.p.č. 2155/6, p.p.č. 2165/1, 

p.p.č. 2165/10, p.p.č. 2165/12, p.p.č. 2165/30, p.p.č. 2165/37, p.p.č. 2252/5, p.p.č. 2252/25, p.p.č. 

2266/2, p.p.č. 2267, p.p.č. 2274/1, p.p.č. 2275, p.p.č. 2276/2, p.p.č. 2292/6, p.p.č. 2303/14, p.p.č. 

2309/5, p.p.č. 4972, p.p.č. 2165/28,  vše  v k.ú. Pardubice ve výši 300,- Kč/bm+DPH, spočívající 

v  uložení a provozování optické sítě v rámci stavby „INS_FTTH_CZ_2397_50612_Pardubice_Dukla“ 

po doložení geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene za podmínky úpravy 

trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 

věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2155/1, p.p.č. 2155/3, p.p.č. 2155/6, 

p.p.č. 2155/9, p.p.č. 2155/11, p.p.č. 2155/13, p.p.č. 2165/1, p.p.č. 2165/9, p.p.č. 2165/10, p.p.č. 

2165/12, p.p.č. 2165/18, p.p.č. 2165/26, p.p.č. 2165/30, p.p.č. 2165/37, p.p.č. 2165/40, p.p.č. 

2167/2, p.p.č. 2168/9, p.p.č. 2252/1, p.p.č. 2252/3, p.p.č. 2252/5, p.p.č. 2252/9, p.p.č. 2252/10, 

p.p.č. 2252/15, p.p.č. 2252/17, p.p.č. 2252/18, p.p.č. 2252/25, p.p.č. 2252/26, p.p.č. 2255/13, p.p.č. 

2260, p.p.č. 2266/1, p.p.č. 2266/2, p.p.č. 2267, p.p.č. 2271, p.p.č. 2274/1, p.p.č. 2275, p.p.č. 

2276/1, p.p.č. 2276/2, p.p.č. 2277/1, p.p.č. 2277/8, p.p.č. 2286/10, p.p.č. 2292/6, p.p.č. 2303/14, 

p.p.č. 2309/3, p.p.č. 2309/5, p.p.č. 3144/1, p.p.č. 4972, p.p.č. 2165/28, vše  v k.ú. Pardubice ve 

prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681,v rámci stavby 

„INS_FTTH_CZ_2397_50612_Pardubice_Dukla“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 5. 2022 

 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/5758/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 

2252/9 v k.ú. Pardubice Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2277, 2278 a 2279, Josefa 

Ressla, Pardubice, IČO 26014505, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Josefa Ressla 2277, PSČ 

53002, se vzdušným přesahem nového zastřešení stávajících balkónů 900 mm na objektu bytového 

domu č. p. 2277, 2278 a 2279 na pozemku označeném jako st.p.č. 4267 v k.ú. Pardubice,  ve výšce 

3.NP po dobu trvání tohoto objektu. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

vydat souhlas statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 2252/9 

v k.ú. Pardubice Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2277, 2278 a 2279, Josefa Ressla, 

Pardubice, IČO 26014505,  se vzdušným přesahem nového zastřešení stávajících balkónů 900 mm 

na objektu bytového domu č. p. 2277, 2278 a 2279 na pozemku označeném jako st.p.č. 4267 v k.ú. 
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Pardubice,  ve výšce 3.NP po dobu trvání tohoto objektu. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022 

 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/5759/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 

616/1 v k.ú. Pardubice Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1190-91, Dašická, Pardubice, IČO 

25972391, se sídlem Dašická 1191, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, se vzdušným přesahem 

zateplovacího systému 160 mm na objektu bytového domu č. p. 1190-1191 na pozemku 

označeném jako st.p.č. 3961 v k.ú. Pardubice po dobu trvání tohoto objektu. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

vydat souhlas  statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 616/1 

v k.ú. Pardubice Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1190-91, Dašická, Pardubice, IČO 

25972391, se vzdušným přesahem zateplovacího systému 160 mm na objektu bytového domu č. p. 

1190-1191 na pozemku označeném jako st.p.č. 3961 v k.ú. Pardubice po dobu trvání tohoto 

objektu. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022 

 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/5760/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 

3638/4 v k.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX, se vzdušným přesahem střechy 250 mm na stavbě 

umístěné na části pozemku označeném jako p.p.č. 3638/40 (dle GP č. 9675-188/2020 st.p.č. 11577) 

v k.ú. Pardubice, ve výšce cca 4 m nad pozemek města, a to po dobu trvání stavby umístěné 

na  části pozemku označeném jako p.p.č. 3638/40 (dle GP č. 9675-188/2020 st.p.č. 11577) v k.ú. 

Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

vydat souhlas statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 3638/4 

v k.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX, se vzdušným přesahem střechy 250 mm na stavbě umístěné na 
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části pozemku označeném jako p.p.č. 3638/40 (dle GP č. 9675-188/2020 st.p.č. 11577) v k.ú. 

Pardubice, ve výšce cca 4 m nad pozemek města, a to po dobu trvání stavby umístěné na  části 

pozemku označeném jako p.p.č. 3638/40 (dle GP č. 9675-188/2020 st.p.č. 11577) v k.ú. Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022 

 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/5761/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

podání žádostí o zahájení vyvlastňovacího řízení k odnětí vlastnického práva k níže uvedeným 

pozemkům popř. jejich spoluvlastnickým podílům, jejichž odkoupení bylo schváleno usnesením č. 

Z/393/2019 ve znění č. Z/645/2019 pro realizaci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – 

Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“:  
-pozemek označený jako p.p.č. 670/1 o výměře 1.203 m2, v k.ú. Trnová ve vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX,  
-spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 vzhledem k celku na pozemcích označených jako p.p.č. 1542 o 

výměře 317 m2 a p.p.č. 5208/3 o výměře 2.970 m2 vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX,  
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/40 vzhledem k celku na pozemku označeném jako p.p.č. 5207/7 

o výměře 31 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  
- pozemek označený jako p.p.č. 1199/5 o výměře 316 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX,  
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/12 vzhledem k celku na pozemku označeném jako p.p.č. 1464/4 

o výměře 1.224 m2 a spoluvlastnický podíl ve výši 7/96 vzhledem k celku na pozemcích označených 

jako p.p.č. 5208/5 o výměře 502 m2, p.p.č. 5208/6 o výměře 270 m2 a p.p.č. 5208/7 o výměře 

1.048 m2, vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/12 vzhledem k celku na pozemku označeném jako p.p.č. 1464/4 

o výměře 1.224 m2, a spoluvlastnický podíl ve výši 7/96 vzhledem k celku na pozemcích 

označených jako p.p.č. 5208/5 o výměře 502 m2, p.p.č. 5208/6 o výměře 270 m2 a p.p.č. 5208/7 o 

výměře 1.048 m2,vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  
- pozemek označený jako p.p.č. 5207/11 o výměře 479 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX,  
- spoluvlastnický podíl ve výši ½ vzhledem k celku na pozemcích označených jako p.p.č. 1199/9 o 

výměře 115 m2, p.p.č. 1199/15 o výměře 297 m2, p.p.č. 5208/16 o výměře 21 m2, p.p.č. 5208/17 o 

výměře 29 m2, p.p.č. 5208/19 o výměře 15 m2, p.p.č. 5208/20 o výměře 348 m2, vše v k.ú. 

Pardubice, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  
- spoluvlastnický podíl ve výši ½ vzhledem k celku na pozemcích označených jako p.p.č. 1199/9 o 

výměře 115 m2, p.p.č. 1199/15 o výměře 297 m2, p.p.č. 5208/16 o výměře 21 m2, p.p.č. 5208/17 o 

výměře 29 m2, p.p.č. 5208/19 o výměře 15 m2, p.p.č. 5208/20 o výměře 348 m2, vše v k.ú. 

Pardubice, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  
- spoluvlastnický podíl ve výši ¼ vzhledem k celku pozemku označeného jako p.p.č. 626/4 o výměře 

614 m2, v k.ú. Trnová ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  
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- spoluvlastnický podíl ve výši ¾ vzhledem k celku pozemku označeného jako p.p.č. 626/4 o výměře 

614 m2, v k.ú. Trnová ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/5762/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení na odnětí vlastnického práva k pozemkům 

označeným jako p.p.č. 5207/14 o výměře 22m2, p.p.č. 5207/15 o výměře 281m2, vše k.ú. 

Pardubice a ke stavbě komunikace umístěné na pozemku označeném jako p.p.č. 5207/14 v k.ú. 

Pardubice, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, jejichž odkoupení bylo schváleno usneseními č. 

Z/393/2019 a č. Z/1250/2020 bod II. ve znění usnesení č. Z/1487/2020 bod II. pro realizaci 

investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“. 

 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/5763/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 4222 o výměře cca 38 m2 v k.ú. Pardubice 

společnosti RECUTECH s.r.o., IČO 28859880, se sídlem Poděbradská 289, Trnová, 530 09 Pardubice, 

za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2433-15/21 ze dne 

23.4.2021 ve výši 1.040,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

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

uvedené části pozemku, žadatelem. 

 
Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2583/31 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti PARDUBICKÝ PARTNER a.s., IČO 
64825612, se sídlem Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  
za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude 
spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
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pozemku.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene na předmětný pozemek 
se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, GasNet s.r.o., IČO 27295567, a po vkladu práva 
vyplývajícího z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

 
 
Návrh usnesení č. 020 byl stažen                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pronajaté části pozemku označeného jako p.p.č. 501/1 o výměře cca 186 m2 v k.ú. 
Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní 
cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 
schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXX. 

 
 
Návrh usnesení č. 021 byl stažen                

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 501/1 o výměře 739 m2, p.p.č. 522 o výměře 15 m2, 
p.p.č. 509 o výměře 29 m2, vše v k.ú. Černá za Bory, p.p.č.  147/1 o výměře 78 m2 v k.ú. Drozdice, 
společnosti Doubravické domy s.r.o., IČO 26861054, se sídlem Polní 212, 533 52 Srch, na dobu 
určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném pozemku z vlastnictví 
vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za 
účelem vybudování komunikace o šířce 6 m s asfaltovým povrchem, zahrnující vytvoření připojovací 
křižovatky, sjízdné a pochůzné plochy obytné zóny s povrchem z betonových kamenných dlažeb, 
včetně přilehlé veřejné zeleně v rámci stavby „Bytový dům -Zelená rezidence - Černá za Bory“. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po ukončení smluvních vztahů váznoucích na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 501/1 v k.ú. Černá za Bory. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

bezúplatný převod vybudované komunikace, připojovací křižovatky, sjízdné a pochůzné plochy, 
veřejné zeleně na částech pozemků označených jako p.p.č. 501/1 o výměře 782 m2, v k.ú. Černá za 
Bory, p.p.č.  147/1 o výměře 78 m2 v k.ú. Drozdice, z vlastnictví společnosti Doubravické domy s.r.o., 
IČO 26861054, se sídlem Polní 212, 533 52 Srch, do vlastnictví statutárního města Pardubice, a to po 
vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou stavbu. 
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III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 501/1 o výměře cca 194 m2 v k.ú. Černá za Bory 
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Doubravické domy s.r.o., IČO 
26861054, se sídlem Polní 212, 533 52 Srch, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na 
stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po 
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení smluvních vztahů váznoucích na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 501/1 v k.ú. Černá za Bory. 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 501/1 o výměře 739 m2, p.p.č. 522 
o výměře 15 m2, p.p.č. 509 o výměře 29 m2, vše v k.ú. Černá za Bory, p.p.č.  147/1 o výměře 78 m2 v 
k.ú. Drozdice, společnosti Doubravické domy s.r.o., IČO 26861054. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 5. 2022 

V. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vybudované komunikace, připojovací křižovatky, sjízdné a 
pochůzné plochy, veřejné zeleně na částech pozemků označených jako p.p.č. 501/1 o výměře 782 
m2, v k.ú. Černá za Bory, p.p.č.  147/1 o výměře 78 m2 v k.ú. Drozdice, z vlastnictví společnosti 
Doubravické domy s.r.o., IČO 26861054. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD  
T: 31. 5. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 022 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 109/5 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Opočínek z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
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Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětné části ze smlouvy o výpůjčce uzavřené se 
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Opočínek – Chmelnice, IČO 68244851. 

 
 
Návrh usnesení č. 023 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění, 
váznoucího na  pozemcích označených jako p.p.č. 1635/38 o výměře 8 m2, p.p.č. 1638/5 o výměře 
343 m2, p.p.č. 1638/8 o výměře 562 m2, p.p.č. 1638/9 o výměře 64 m2, p.p.č. 1638/10 o výměře 161 
m2, vše v k.ú. Pardubice v podílovém spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX  ve prospěch statutárního 
města Pardubice. 

 
 
Návrh usnesení č. 024 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

doplnění Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a 
stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice  v čl. 7. 1. v části týkající se platby při uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene: 

 
 
Návrh usnesení č. 025 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku části p.p.č. 4222 o výměře 13 m2 k.ú. Pardubice společnosti RECUTECH s.r.o., IČO 
28859880, se sídlem Poděbradská 289, Trnová, 530 09 Pardubice, na dobu určitou, a to do dne 
uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví 
půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem stavby 
přístupového chodníku v rámci výstavby „Areál firmy RECUTECH s.r.o. – výrobní hala“. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení vybudované stavby chodníku na části pozemku označeného jako p.p.č. 4222 o výměře 13 
m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti RECUTECH s.r.o., IČO 28859880, se sídlem Poděbradská 



  21 

289, Trnová, 530 09 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu 1.000,- Kč, 
a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou stavbu. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o výpůjčce části p.p.č. 4222 o výměře 13 m2 k.ú. Pardubice se společností RECUTECH 
s.r.o., IČO 28859880, se sídlem Poděbradská 289, Trnová, 530 09 Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 5. 2022 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o odkoupení vybudované stavby chodníku na části pozemku označeného jako p.p.č. 
4222 o výměře 13 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti RECUTECH s.r.o., IČO 28859880, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD  
T: 31. 5. 2022 

 
 

2 

Revokace usnesení - pozemky 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5764/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh zrušení usnesení č. Z/1065/2020. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5765/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. RM/6284/2014. 

3 

Dodatek č. 1 Licenční smlouvy s FT Technologies a.s. a Dodatek č. 1 Smlouvy o 

poskytování údržby a podpory s FT Technologies a.s. 

 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- Bez doplňujících informací 
 
Rozprava: 

- P. Kvaš upozornil na systémovou chybu, doporučil ji odstranit → R. Hübl přislíbil nápravu. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5766/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 Licenční smlouvy a dodatku  č. 1 Smlouvy o poskytování údržby a podpory se 

společností FT Technologies a.s., se sídlem Chválkovická 151/82, 772 00 Olomouc, IČ: 00274046, 

které jsou přílohou tohoto usnesení. 

4 

Výroční zpráva a účetní závěrka DPMP a.s. za rok 2020 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

     Tomáš Pelikán, místopředseda představenstva DPMP a.s. 
- Celková ztráta na jízdném v souvislostí s pandemií činila 33 mil. Kč., po kompenzaci města a 

úsporách dopravního podniku byla konečná částka vyčíslena na 7 mil. Kč. 
- Část návrhu uvedená pod bodem 5. byla hlasována samostatně. 

 
Bez rozpravy 

 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5767/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhoduje 

pozici jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ: 632 17 066 takto: 
1. schvaluje účetní závěrku za rok 2020. 
2. schvaluje výroční zprávu za rok 2020. 
3. schvaluje návrh představenstva na převedení hospodářského výsledku roku 2020 ve výši - 7 129 

012,34 Kč ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let. 
4. bere na vědomí zprávu Výboru pro audit DPMP a.s. ze dne 10.5.2021 

 
5. schvaluje na základě zprávy předsedy představenstva ze dne 19.5.2021, která je přílohou tohoto 

usnesení navrženou odměnu pro místopředsedu představenstva DPMP a.s.                                       

(pro 10, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 

5 

Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře SmP a.s. (výroční zpráva 2020) 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5768/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhoduje 

v pozici jediného akcionáře společnosti Služby města Pardubic a.s., IČ: 252 62 572 takto: 
1. schvaluje účetní závěrku za rok 2020, 
2. schvaluje výroční zprávu za rok 2020, 
3. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2020, 
4. schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 ve výši Kč 12.796.019,50 takto: 
a) příděl do rezervního fondu ve výši Kč 639.801,- Kč, 
b) nerozdělený zisk 12.156.218,50 Kč. 
 
5. schvaluje na základě zprávy předsedy představenstva ze dne 13. 4. 2021, která je přílohou 

tohoto usnesení, navrženou odměnu pro místopředsedu představenstva společnosti. 



  24 

 

6 

Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře RFP a.s. (výroční zpráva 2020) 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Prověří smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva v souvislosti s návrhem na 
odměnu. 

 
Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5769/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhoduje 

v pozici jediného akcionáře společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., IČ: 252 91 408 takto:  
1. Schvaluje účetní závěrku za rok 2020,  
2. Schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2020,  
3. Schvaluje hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši – 13 605 418,41 Kč,  
4. Schvaluje zúčtování hospodářského výsledku ve výši – 13 605 418,41 Kč na účet neuhrazené 

ztráty minulých účetních období. 

7 

Plán investičního rozvoje MFA (plnění akcionářské dohody v HC) 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Doplnil, že se jedná o dodatek, který představuje úspornější variantu dohody. 
 

Rozprava: 

- V. Ulrych: upozornil na některá rizika návrhu (závazek týkající se 3. ledové plochy a rozšíření 
restaurace Hattrick) s tím, že návrh nepodpoří. 

- J. Mazuch: argumentoval konkrétními předpoklady, které jsou obsaženy v dodatku (např. 
podmínka dotace 70 % na 3. ledovou plochu) a požádal o podporu. 
 

S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů rady Jana Mazucha a Vladimíra Martince, podána informace o jejich poměru k projednávané 
věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5770/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 2) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření Dodatku č. 2 Akcionářské dohody uzavřené dne 12. 6. 2020 mezi městem 

Pardubice a společností HokejPce 2020 s.r.o., který je přílohou tohoto usnesení.   
T: 10. 06. 2021 
Z: M.Charvát, primátor 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5771/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 2) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh doporučit Radě města Pardubic, aby v pozici jediného akcionáře společnosti Rozvojový fond 

Pardubice a.s. (dále jen RFP) přijímala a/nebo předkládala zastupitelstvu v souladu se stanovami 

společnosti taková rozhodnutí, která budou vycházet z oprávněných požadavků RFP vyplývající z 

uzavřené akcionářské dohody ve znění dodatku č. 2. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh potvrdit Představenstvu společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. připravenost postupovat 

v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu uzavřenou 

s RFP dne 29. 12. 2017 s tím, že tato smlouva definuje podmínky pro poskytování ročních 

provozních dotací na fungování MFA ve veřejného zájmu a bude kryta v predikované hodnotě 20 

mil. Kč s případnou budoucí indexací, která bude korektně zohledňovat inflační a případné další 

objektivní skutečnosti, které nelze aktuálně reálně predikovat. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5772/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 2) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic přijmout následující usnesení: 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí  
částečné splnění usnesení č. Z/2422/2018, III., které je dokladováno zpracovanou „Koncepcí 

zapracování hráčů do A týmu a dlouhodobou sportovní strategii vedoucí k úspěšnosti A týmu“ 
ze dne 4. 5. 2021, která je přílohou č. 7.1 důvodové zprávy s tím, že na toto částečné splnění bude 

navazovat projednání v odborných komisích rady města s následným projednáním v radě města.  
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II. Zastupitelstvo  
Souhlasí 
s tím, aby odbornou komisí dotčenou usnesením č. Z/2422/2018, III. byla Komise pro sport a 

Komise pro strategii a smart city. 

 

8 

Akcionářské záležitosti VAK Chrudim a.s. (změna stanov, program valné hromady) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů rady Vítězslava Štěpánka podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5773/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

konání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČ: 481 71 590 s 

datem konání dne 9. 6. 2021. Pozvánka včetně programu valné hromady je přílohou důvodové 

zprávy. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5774/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

v souladu s příslušným usnesením zastupitelstva č. Z/220/2019 ze dne 24. 1. 2019 náměstka 

primátora PaedDr. Jana Mazucha nebo Ing. Miroslava Čadu k zastupování města Pardubice na 

řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČ: 481 71 590 s datem 

konání dne 9. 6. 2021. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5775/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Ukládá 

zástupci města na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČ: 481 

71 590 s datem konání dne 9. 6. 2021 postupovat při hlasování u jednotlivých bodů programu valné 

hromady takto:  
1. hlasovat u bodu č. 1. programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady dle 

pozvánky na tuto valnou hromadu, 
2. hlasovat u bodu č. 4. programu pro schválení účetní závěrky za rok 2020, která je přílohou 

pozvánky na valnou hromadu, pro návrh na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v 

roce 2020 a pro návrh představenstva na schválení výše odměn členů představenstva a dozorčí 

rady v souladu s návrhy uvedenými na pozvánce na valnou hromadu,  
3. hlasovat u bodu č. 5. a č. 6 programu v souladu s usnesením ZmP ze dne 27. 5. 2021, 
4. hlasovat u bodu č. 7 programu pro volbu pátého člena představenstva dle návrhu zástupcem 

města Chrudim. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5776/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit návrh na změnu stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Chrudim a. s., se sídlem Chrudim, Novoměstská 626, 537 01, IČ 48171590 předložený k hlasování 

na valné hromadě dne 9. 6. 2021. Celý text navrhovaného novelizovaného znění stanov včetně 

vyznačených navrhovaných změn je přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic uložit zástupci města na řádné valné hromadě společnosti Vodovody 

a kanalizace Chrudim a.s., IČ: 481 71 590, s datem konání 9.6. 2021 hlasovat u bodu 5. programu 

valné hromady proti navrženému usnesení o:  
• vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů k upsání nových akcií společnosti, 
• zvýšení základního kapitálu společnosti,  
• souhlasu se započtením pohledávek akcionářů, 
• schválení smluv o započtení pohledávek akcionářů, 
 
úplné znění návrhu usnesení k bodu č. 5 programu je součástí pozvánky na valnou hromadu, která 

je přílohou důvodové zprávy. 
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9 

Akcionářské záležitosti VAK Pce a.s. (nepeněžitý vklad, změna stanov, program 

valné hromady) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů rady Vítězslava Štěpánka podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5777/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

konání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s, IČ: 601 08 631 s 

datem konání dne 17. 6. 2021. Pozvánka včetně programu valné hromady je přílohou důvodové 

zprávy. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5778/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

v souladu s příslušným usnesením zastupitelstva č. Z/220/2019 ze dne 24. 1. 2019 náměstka 

primátora PaedDr. Jana Mazucha nebo Ing. Miroslava Čadu k zastupování města Pardubice na 

řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ: 601 08 631 s datem 

konání dne 17. 6. 2021. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5779/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

zástupci města na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., 
IČ: 601 08 631 s datem konání dne 17. 6. 2021 postupovat při hlasování u jednotlivých bodů 

programu valné hromady takto: 
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1. hlasovat u bodu 1. programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady dle 

pozvánky na tuto valnou hromadu,   
 
2. hlasovat u bodu 4. programu pro schválení výroční zprávy za rok 2020, 
 
3. hlasovat u bodu 5. programu pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, 
 
4. hlasovat u bodu 6. programu pro schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 

následovně: 
Návrh na rozdělení zisku za rok 2020:  
Výsledek hospodaření před zdaněním: 8.079.985,- Kč  
Daň z příjmů splatná: - 534.660,- Kč  
Odložená daň: 12.026.460,- Kč  
Výsledek hospodaření po zdanění: - 3.411.815,- Kč  
Příděl do fondu investic: - 3.411.815,- Kč 
 
5. hlasovat u bodu 7. programu pro zřízení zástavního práva k majetku ve vlastnictví společnosti 

(dlužníka), a to k  
- nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický 

kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pro obec a k.ú. Pardubice na LV č. 12558 (pozemky a stavby 

tvořící areál na adrese Teplého 2014, Pardubice)  
nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický 

kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pro obec a k.ú. Přelouč na LV č. 581 (areál střediska v 

Přelouči)  
nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický 

kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pro obec a k.ú. Rybitví na LV č. 1107 (BČOV Semtín)  
nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický 

kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pro obec a k.ú. Ráby na LV č. 175 (čerpací stanice a související 

nemovitosti)  
ve prospěch Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, 

IČ 00001350 (věřitele) jakožto zajištění investičního úvěru do výše 210 mil. Kč a směnečného 

programu (program emise vlastních směnek) do výše 150 mil. Kč (celkem 360 mil. Kč), a to za 

účelem financování investiční akce "Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice."   
 
6. hlasovat u bodu 8. a 10. programu v souladu se usnesením ZmP ze dne 27. 5. 2021. 
 
7. hlasovat u bodu 9. programu pro zvolení Josefa Vodrážky členem dozorčí rady s účinností od 17. 

6. 2021 do 23. 5. 2021. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5780/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Doporučuje 
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Zastupitelstvu města Pardubic schválit návrh na účasti města Pardubice na zvýšení základního 

kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a. s., se sídlem Pardubice, Teplého 2014, 530 

02, IČ 601 086 31 předložený k hlasování na valné hromadě dne 17. 6. 2021. Celý text 

navrhovaného usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady je přílohou 

č. 1 tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Pardubice a. s., se sídlem Pardubice, Teplého 2014, 530 02, IČ 601 086 31 předložený k hlasování na 

valné hromadě dne 17. 6. 2021, s výjimkou § 24 odst. 2 stanov. Celý text navrhovaného 

novelizovaného znění stanov včetně vyznačených navrhovaných změn je přílohou č. 2 tohoto 

usnesení. 

III. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit protinávrh akcionáře Statutární město Pardubice k bodu 10 

pořadu valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČ 601 08 63, svolané na 

17. 6. 2021, tohoto znění – citace:  
 
„V ustanovení § 24 ods. 2 stanov ve znění navržených změn se text „30 (třicet)“ nahrazuje textem 

„40 (čtyřicet)“.“ 
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Akcionářská smlouva ve společnosti BK Pardubice a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Uvedl, že se jedná výsledek vyjednávacích týmů obou stran. 

 
 

Rozprava: 

- M. Charvát: uvedl, že dle jeho názoru městu nepřísluší jednat o záležitostech uvedených pod 
body 4.9. a 4.10. Co se týká bodu 4.11 je klubu poskytnuto užívání MFA zdarma v rámci 
Sportovních dnů. Doba 6 + 5 let se jeví jako zbytečně dlouhá. Vyjádřil také nesouhlas se 
zasmluvňováním hráčů – bod 3.2 akcionářské smlouvy. 

- J. Mazuch: reagoval s tím, že se jednalo o požadavky ze strany BK, které jsou v zájmu města a 
vidí v nich pozitivní záležitost. Doba 6 + 5 let bude lépe vnímána při vstupu nového investora 
do klubu. 

- V. Ulrych: vyjádřil podporu J. Mazuchovi a poděkoval vyjednávacímu týmu. 
 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Víta Ulrycha podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5781/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření Akcionářské smlouvy mezi akcionáři společnosti ve společnosti BK Pardubice 

a.s., IČ: 276 54 796,  která je přílohu č. 1 tohoto usnesení. 

11 

V. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 

 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členky rady Ludmily Ministrové podána informace o jejím poměru k projednávané věci. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5782/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných 

transferů položky "Příspěvek - Nadační fond J. Pernera" (správce 414 - Kancelář primátora) na 

běžné transfery položky "Rezerva Rady města Pardubic" (Nadační fond J. Pernera - dar) (správce 

598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5783/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky 

"Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD Rokycanova 2654 - sanace 

terasy" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5784/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 50,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)" na běžné výdaje položky "Areál K 

Dolíčku (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 100,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)" na běžné výdaje položky "SA 

Ohrazenice (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5785/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Štrossova (směr město) - Kostelíček" 

na kapitálové výdaje položky "Terminál JIH - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč  290,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Okrajová (směr město)" na kapitálové 

výdaje položky "Terminál JIH - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5786/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z běžných výdajů položky "NP v SVJ (fond 

oprav, platby za energie, opravy a údržba)" ve výši 400,0 tis. Kč na běžné výdaje položky "NP - 

vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor a pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5787/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části výši Kč 1 450,0 tis. z kapitálových výdajů 

položky "Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce kartového systému" na běžné výdaje položky 

"Areál koupaliště Cihelna - oprava kartového systému" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5788/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky "Projektové řízení SUMP - 

plán udržitelnosti městské mobility (služby projektového manažera)" (správce 1411-Odbor rozvoje 

a strategie). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 126,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na běžné výdaje položky "Projektové řízení 

SUMP - plán udržitelnosti městské mobility (služby projektového manažera)" (správce 1411-Odbor 

rozvoje a strategie). 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/5789/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci 

položky "Analytické a metodické práce" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 1411-

Odbor rozvoje a strategie). 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/5790/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 41. "Dotace z rozpočtu Pk - 

provoz monitorovacích stanic" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 

"Provoz monitorovacích stanic - dotace Pk" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné 

výši. 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/5791/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. v rámci 

položky "Program podpory cestovního ruchu (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu" z 

běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 160,0 tis. v rámci 

položky "Program podpory cestovního ruchu (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu" z 

běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/5792/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. položka "ZŠ Svítkov - odvod do 

rozpočtu zřizovatele" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 

"Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/5793/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 62,7 tis. z běžných 

výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery 

položky "MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu" Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/5794/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 541,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ 

Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 96,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Srdíčko (L. 

Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 42,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Klubíčko - 

příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 204,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - 

příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 
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V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 794,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ E. Košťála - 

příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 

VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 218,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo 

nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 

ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/5795/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných 

transferů položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na 

běžné výdaje položky "Areál MAS Dukla (opravy, údržba služby)" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/5796/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 79,0 tis. položka 22. "Doplatky z 

veřejnoprávních smluv" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 

položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 321,0 tis. položka 412. "Převody mezi rozpočty 

obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové 

výdaje položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Stavební investice" (správce 214 - Městská policie) na kapitálové 

výdaje položky "E. Košťála 980 - rekonstrukce objektu MP" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) na kapitálové výdaje položky 

"E. Košťála 980 - rekonstrukce objektu MP" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/5797/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 217,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) na běžné výdaje 

položky "Mzdy zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný 

ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 73,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP" (správce 214 - Městská policie) na 

běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář 

tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/5798/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné 

výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid19)" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/5799/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných 

výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby)" na kapitálové výdaje položky "NP 

Kosmonautů 274 - stavební úpravy vstupu do objektu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/5800/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/5801/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "ÚS Park Na Špici" (správce 811- Odbor hlavního architekta). 

 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/5802/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 694,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Dubina Pardubice, Blahoutova 646-649 (centrální koupelna + bytové 

buňky) - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 616,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Dubina Pardubice, Blahoutova 646-649 (centrální koupelna + bytové 

buňky) - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 1 768,0 v rozpočtu města na rok 2022 na 

kapitálové výdaje položky "Dubina Pardubice, Blahoutova 646-649 (centrální koupelna + bytové 

buňky) - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 4 127,0 v rozpočtu města na rok 2022 na 

kapitálové výdaje položky "Dubina Pardubice, Blahoutova 646-649 (centrální koupelna + bytové 

buňky) - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 1 768,0 v rozpočtu města na rok 2023 na 

kapitálové výdaje položky "Dubina Pardubice, Blahoutova 646-649 (centrální koupelna + bytové 

buňky) - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 4 127,0 v rozpočtu města na rok 2023 na 

kapitálové výdaje položky "Dubina Pardubice, Blahoutova 646-649 (centrální koupelna + bytové 

buňky) - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/5803/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,6 tis. položka 411. "Dotace MZ - Lentilka - 

klinická logopedie" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 

"Dotace MZ - Lentilka - klinická logopedie" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve 

stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/5804/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. v rámci 

položky "Zásady pro výstavbu" (správce 1411 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na 

běžné výdaje. 

12 

Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 

 
 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Formálně upravil návrh č. 004 
 
Bez rozpravy 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5805/2021               (pro 11, 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, PaedDr. Jan Mazuch  
T: 30.9.2021 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5806/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí dotací z Programu podpory kultury subjektům uvedeným v příloze č. 1 tohoto 

usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky v Kč". 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury se 

subjekty uvedenými v příloze č. 2 - č. 9 tohoto usnesení. 

 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

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

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5807/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na zrušení části usnesení č. Z/2091/2021 ze dne 25.3.2021, a to tak, že ruší poskytnutí dotace 

(položka č. 16 přílohy usnesení č. 1 č. Z/2091/2021) a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace (příloha č. 7 usnesení č. Z/2091/2021) subjektu panu Lumíru Sokolovi, se sídlem: Spojilská 

1028, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 15011402,  na realizaci projektu "RC Ponorka - podpora 

celoroční činnosti" ve výši 80.000,- Kč, a to z důvodu úmrtí příjemce dotace coby fyzické osoby 

podnikající před schválením žádosti o poskytnutí dotace. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5808/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury ve výši 80.000,- Kč fyzické 

osobě podnikající paní Andree Sokolové, se sídlem: Spojilská 1028, 530 03 Pardubice, IČ: 67477631, 

na realizaci projektu "RC Ponorka - podpora celoroční činnosti". Dotace nebude poskytnuta v 

režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

kultury ve výši 80.000,- Kč fyzické osobě podnikající paní Andree Sokolové, se sídlem: Spojilská 
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1028, 530 03 Pardubice, IČ: 67477631, na realizaci projektu "RC Ponorka - podpora celoroční 

činnosti", která je přílohou tohoto usnesení. 
 

13 

Městské slavnosti Pardubice 2021 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5809/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy o zajištění jarní části Městských slavností Pardubice - Zrcadla umění mezi 

statutárním městem Pardubice a Domem dětí a mládeže ALFA Pardubice, IČ:  48161233, se sídlem 

Pardubice, Družby 334, Pardubice-Polabiny III, PSČ 530 09. Znění smlouvy je přílohou tohoto 

usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zajištění jarní části Městských slavností Pardubice - Zrcadla umění mezi 

statutárním městem Pardubice a Domem dětí a mládeže ALFA Pardubice, IČ:  48161233, se sídlem 

Pardubice, Družby 334, Pardubice-Polabiny III, PSČ 530 09 ve znění, které tvoří přílohu tohoto 

usnesení. 
 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
    Ing. Martin Charvát 
T: 16. 6. 2021 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5810/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, obojí ve znění pozdějších předpisů,  a čl. 14 odst. 4 Zadávacího řádu 

veřejných zakázek o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění technických služeb v 
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rámci projektu Městské slavnosti Pardubice“ v celkové výši 130 250,- Kč bez DPH dodavateli Služby 

města Pardubic a.s., IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí služeb mezi statutárním městem Pardubice a obchodní společností 

Služby města Pardubic a.s., IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, 

která je přílohou tohoto usnesení. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb mezi statutárním městem Pardubice a obchodní společností 

Služby města Pardubic a.s., IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé předměstí, 530 12 Pardubice, 

která je přílohou tohoto usnesení.  
 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
    Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
T: 16. 6. 2021 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5811/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, obojí ve znění pozdějších předpisů, a čl. 14 odst. 5 Zadávacího řádu 

veřejných zakázek o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění realizace podzimní 

části Městských slavností Pardubice 2021“ v celkové výši 530 000,- Kč dodavateli -  Radek Mašík, IČ 

72776188, se sídlem Jana Masaryka 1322, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové (není plátce 

DPH). 

14 

Vyhlášení podmínek dotačního programu v rámci Programu podpory kultury 

 
 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5812/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

vyhlášení dotačního programu na téma "Vybavení pro kulturní činnost" na poskytování dotací z 

Programu podpory kultury na rok 2021 dle podmínek, které jsou přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5813/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

vyhlášení dotačního programu na téma "Podpora literární tvorby a ediční činnost pardubických 

občanů; podpora činnosti věnované literatuře (přednášky, sympozia, doprovodné výstavy)" na 

poskytování dotací z Programu podpory kultury na rok 2021 dle podmínek, které jsou přílohou 

tohoto usnesení. 

15 

Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5814/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Jana Pernera, IČ 48159034, Studentská 95, 

Pardubice, na podporu vzdělávání a aplikace dosažených poznatků, na finanční ocenění 

bakalářských a diplomových prací studentů a jejich pedagogů, ve výši Kč 30,0 tis., z rezervy Rady 

města Pardubic. 

16 

Parkovací dům u MFA – postup a výstavba 

 
 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 



  45 

- Okomentoval zprávu s tím, že předání projektu parkovacího domu do správy RFP a.s. se jeví 
jako výhodné, manažerkou projektu je Helena Dvořáčková. Mimo jiné uvedl, že zde vznikne 
navíc 55 nových míst pro rezidenty. 

 
Rozprava: 

- V. Ulrych: upozornil na skutečnost, že z projektu vypadla „zelená střecha“, dopravní model 
vychází z období pandemie a vznesl dotaz na pohled směrem na zámek. 

- P. Kvaš: záležitosti související se zámkem byly schváleny NPÚ, „zelená střecha“ je nahrazena 
sportovištěm, dopravní model byl pomocí koeficientu upraven na standardní situaci. 

- J. Nadrchal: doplnil informace k zeleným střechám. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5815/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh schválit s vazbou na přijaté usnesení Z/1889/2021 (citace: „ZmP schvaluje Investiční záměr 

„Parkovací dům U Stadionu“ s odhadovanými realizačními náklady ve výši 193 218,0 tis. bez DPH 

(dle odborného odhadu viz dokumentace návrhu stavby“) a přijaté usnesení Z/1890/2021 (citace: 

„ZmP doporučuje Zařadit projekt „Parkovací dům U Stadionu“ do seznamu významných 

investičních akcí města“)realizaci novostavby Parkovacího domu u arény dle zastupitelstvem 

schváleného návrhu stavby parkovacího domu U stadionu, zpracovaného Ing. Michalem 

Palaščakem a související realizaci zkapacitnění křižovatky ulice U Stadionu a Sukova (dále jen 

PROJEKT PARKOVACÍ DŮM) za těchto podmínek:  
1. PROJEKT PARKOVACÍ DŮM bude realizován dvěma stavebníky, a to městem Pardubice 

(zkapacitnění křižovatky ulice U Stadionu a Sukova) a Rozvojovým fondem Pardubice a.s. 
(dále jen RFP) v rozsahu „Novostavby PARKOVACÍHO DOMU“,  
2. Mezi dvěma stavebníky v rámci PROJEKTU PARKOVACÍHO DOMU, a to městem Pardubice 
a společností Rozvojovým fondem Pardubice a.s. (dále jen RFP) bude uzavřena dohoda na 

rozdělení jednotlivých stavebních objektů mezi tyto dva subjekty (stavebníky). 
3. Pozemky pro stavbu PARKOVACÍHO DOMU jsou v majetku města Pardubice a až do dokončení 

stavby Letního stadionu zůstanou v majetku města Pardubice. Město Pardubice umožní RFP 

vstoupit do platného územního rozhodnutí na Letní stadion a žádat jeho změnu vložením nového 

stavebního objektu – PARKOVACÍHO DOMU. 
4. RFP bude investorem novostavby PARKOVACÍHO DOMU na pozemcích města Pardubice, město 

Pardubice k tomuto postavení RFP poskytne nezbytnou součinnost. 
5. Město Pardubice bude investorem zkapacitnění křižovatky ulice U Stadionu a Sukova vč. 

vybudování nezbytné související infrastruktury. 
6. Po dokončení stavby PARKOVACÍHO DOMU bude vypracován oddělovací geometrický plán 
na část pozemek pč. 372/8, část pozemku pč. 2672/6 a část pozemku pč. 372/1, vše k.ú. Pardubice 

pod novostavbou budoucího PARKOVACÍHO DOMU, a zároveň geom. plán na část pozemku pč. 

372/8 dotčenou současnou stavbou parkovištěm u MFA, s tím, že takto oddělené části pozemků 

budu oceněny znaleckým posudkem zpracovaným za účelem navýšení základního kapitálu RFP a.s. 

takto identifikovaným a oceněným nepeněžitým vkladem. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5816/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh schválit změnu financování projektové dokumentace zkapacitnění křižovatky ulice U 

Stadionu a Sukova vč. vybudování nezbytné infrastruktury, financování zajištění projektové 

dokumentace PARKOVACÍHO DOMU takto:   
1. z kapitoly OMI bude částka 4 200,- tis. Kč na pořízení projektové dokumentace převedena na 

kapitolu ORS. na pořízení projektové dokumentace,  
2. v kapitole ORS bude částka 4 200 tis. Kč požita na poskytnutí zápůjčky společnosti Rozvojový 

fond Pardubice a.s. s právem využít tyto prostředky výhradně na financování projektové 

dokumentace nezbytné pro realizaci výše uvedených staveb, a s definováním možnosti vypořádání 

zápůjčky formou zápočtu této částky proti budoucímu navyšování základního kapitálu RFP a.s. s 

načasování tak, aby toto zvýšení základního kapitálu bylo realizováno  zároveň s nepeněžitým 

vkladem, který budou reprezentovat pozemky definované v bodu 6. předchozího usnesení.   
3. Rozvojový fond Pardubice a.s. předloží ZmP návrh  ke schválení struktury financování stavby 

Parkovacího domu u MFA a to ve lhůtě do 30ti dnů následujících po rozhodnutí představenstva o 

schválení pořadí uchazečů o tuto zakázku, a to s důrazem na minimalizaci výdajové zátěže z 

rozpočtu města, vč. optimalizace minimalizace výše případného ručení ze strany města. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5817/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh souhlasit s tím, aby po dokončení novostavby PARKOVACÍHO DOMU ze strany společnosti 

Rozvojový fond Pardubice a.s. fungoval provozně ekonomický model PARKOVACÍHO DOMU u MFA 

vč. vazby na splácení úvěrových zdrojů použitých na jeho profinancování s těmito specifickými 

podmínkami:  
 
1. RFP a.s. bude oprávněn definovat cenotvorbu u parkovacích míst v části parkovacího domu, a to 

na cca 60 % parkovacích míst,   

2. cca 40 % parkovacích míst (vyhrazeno pro veřejnost) bude zahrnuto do systému veřejného 

parkování s cenotvorbou určenou příslušným rozhodnutím rady, tj. bude schváleno Nařízení 
o placeném stání v PARKOVACÍM DOMĚ (nové samostatné nařízení), tzn. u těchto míst bude 

schválena speciální cena, a to např. tak, aby 2 hodiny před konáním soutěžního utkání v MFA, 

kulturní nebo obdobné společenské akce bylo možné pro návštěvníky těchto akcí inkasovat vyšší 

výběr poplatku za parkování.  
 
3. Nejpozději 3 měsíce před očekávaným termínem zahájení provozu PARKOVAÍHO DOMU bude 

schválena finální verze EKONOMICKO PROVOZNÍHO MODELU s tím, že dlouhodobé nové smluvní 
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vztahy nesmějí být uzavřeny na dobu delší jak 12 měsíců, a to tak, aby dlouhodobá fixace ceny 

neohrozila zejména možnost profinancovat splátky úvěru ze strany RFP,    
 
4. po ukončení 12ti měsíčního provozu PARKOVACÍHO DOMU bude vyhodnocen nastavený 

provozně ekonomický modelu, bude vyhodnocena poptávka a nabídka (v hodinách/dnech 

měsících) s důrazem na vyhodnocení, zda PROVOZNĚ EKONOMICKÝ MODEL generuje dostatečné 

příjmy pro krytí výdajů vč. splátek úvěru, zavazuje se město Pardubice k součinnost s RFP v 

rozsahu, kterým umožní pokrýt tento negativní rozdíl.   

17 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Jan Dvořáček, OMI 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5818/2021               (pro 11, 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-2021-024 „Oprava fasády a okapového chodníku – Mozartova 456“ 

dodavateli RONING spol. s r.o., Raabova 1643, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 62028405, s 

nabídkovou cenou 433.770,- Kč bez DPH. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5819/2021               (pro 11, 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-2021-031 „ZŠ Spořilov - oprava kanalizační přípojky“ dodavateli WOMBAT, 

s.r.o., Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 47912553, s nabídkovou cenou 411.740,- Kč 

bez DPH. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5820/2021               (pro 11, 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-2021-016 „MŠ Winterova – rekonstrukce kuchyně“ dodavateli TIMRA s.r.o., 

Semtín 85, 530 02 Pardubice, IČO: 04806859, s nabídkovou cenou 3.258.100,18 Kč bez DPH. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5821/2021               (pro 11, 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-2021-025 „Dostihového závodiště Pardubice - oprava stájových boxů pro 

koně obj. S2“ dodavateli STAKVO s.r.o., Zámecká 18, Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice, 

IČO: 27472221, s nabídkovou cenou 1.115.579,24 Kč bez DPH. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5822/2021               (pro 11, 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-2021-028 „Revitalizace letního stadionu - Koordinátor BOZP“ dodavateli Ing. 

Jan Chaloupka, Pardubice I, Zelené Předměstí, Štefánikova 1053, IČO: 06420371, s nabídkovou 

cenou 129.000,- Kč (uchazeč není plátcem DPH). 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5823/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 



  49 

 
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-2020-020 "ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby Montessori“ zadané v 

otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.11.2020 a to na základě 

změnového listu č. 1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavatelem  S 

T A K O  společnost s ručením omezeným, Hradec Králové, IČO: 42228468 s cenou víceprací ve výši 

2.015.513,46 Kč bez DPH a s cenou méněprací ve výši - 2.019.270,55 Kč bez DPH.   

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.11.2020 s dodavatelem S T A K O společnost s 

ručením omezeným, Hradec Králové, IČO: 42228468, v rámci realizace akce " ZŠ E. Košťála-úprava 

prostoru pro potřeby Montessori“, na základě změnového listu č. 1, upravujícího změnu stavby 

vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou prací (vícepráce a méněpráce) v celkové výši - 3.757,09 Kč 

bez DPH.  
Z: Jan Dvořáček, vedoucí OITS OMI 
T: 31.7.2021 

18 

Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

 
 
Zpravodaj: Jan Dvořáček, OMI 

- Bez doplňujících informací 
 
 
Rozprava: 

- V. Štěpánek: vznesl požadavek zveřejnit na profilu zadavatele návrhy č. 008 a 011 →  
J. Dvořáček přislíbil, viz doplněná usn. R/5831 a 5834/2021. 

- T. Pelikán: upozornil, že některé firmy nemají v předmětu podnikání činnost, pro kterou jsou 
vyzváni k podání nabídky → doporučil prověřit a vybírat firmy jen na to, co mají uvedeno 
v předmětu podnikání. 

- V. Štěpánek: vyjádřil souhlasné stanovisko s T. Pelikánem. 
- M. Charvát: doplnil návrh č. 005 o další dva subjekty → viz usn. R/5828/2021. 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5824/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 



  50 

 
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-2021-032 „BD 

Bartoňova 826 - oprava lodžií“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
• MARHOLD a. s., IČO: 150 50 050 
• IVEXI s. r. o., IČO: 252 98 968 
• H+N stavitelství v. o. s., IČO: 444 44 109 
• Dumit + s. r. o., IČO: 275 34 383 
• Concrete Pardubice s. r. o., IČO: 274 61 068     

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-2021-032 „BD Bartoňova 826 - oprava lodžií“ hodnotící komisi ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Jan Dvořáček –  OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martina Kuklíková – OMI. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5825/2021               (pro 11, 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-2021-033 „BD 

Ohrazenická 161-162 - oprava společných prostor“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 

nabídky:    
• Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o., IČO: 10803556 
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 25968203 
• SBF spol. s r.o., IČO: 45539014 
• DM Stavby CZ s.r.o., IČO: 04636601 
• Jan Krista, IČO: 62710273 

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-2021-033 „BD Ohrazenická 161-162 - oprava společných prostor“ hodnotící 

komisi ve složení: 
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• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Jan Dvořáček –  OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martina Kuklíková – OMI. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5826/2021               (pro 11, 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-2021-034 „BD 

Mladých 181-184 - oprava vstupních přístřešků“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 

nabídky:   
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 259 68 203 
• TIMRA s.r.o., IČO: 048 06 859 
• MARHOLD a.s., IČO: 150 50 050 
• Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o., IČO: 108 03 556 
• mat.CZ s.r.o., IČO: 082 88 411 

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-2021-034 „BD Mladých 181-184 - oprava vstupních přístřešků“ hodnotící 

komisi ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Jan Dvořáček –  OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martina Kuklíková – OMI. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5827/2021               (pro 11, 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-2021-035 „BD 

Sokolovská 2721 - výměna oken“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
• PLASTOVÁ OKNA HEŘMANŮV MĚSTEC s.r.o., IČO: 252 83 278 
• HOKR, spol. s r.o., IČO: 005 80 295 
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 259 68 203 
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• DUVOX s.r.o., IČO: 647 89 195 
• pzmOKNA s.r.o., IČO: 288 52 893     

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-2021-035 „BD Sokolovská 2721 - výměna oken“ hodnotící komisi ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Jan Dvořáček –  OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martina Kuklíková – OMI. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5828/2021               (pro 11, 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-2021-036 

„Výměny indikátorů vytápění a poměrových vodoměrů ve vybraných bytových domech“ níže 

uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
•   Instal Hanousek s.r.o., IČO: 06671918 
•   Martin Hnízdil, IČO: 72910895    
•   Techem, spol. s r.o., IČO: 49684370 
•   Michal Petrlík, IČO: 73669598 
•   EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o., IČO: 25269674 
-        EPP Bohemia s.r.o., IČO 25598040 
-        Ing. Jiří Hadrava, IČO 41574681 

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-2021-036 „Výměny indikátorů vytápění a poměrových vodoměrů ve 

vybraných bytových domech“ hodnotící komisi ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Jan Dvořáček –  OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martina Kuklíková – OMI. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5829/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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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-2021-038 „BD 

Závodu míru 1835 - sanace lodžií - PD“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
• ILBprostav s.r.o., IČO: 288 10 180 
• Ing. Zdeněk Mikulecký, IČO: 728 78 827 
• PRODIN a.s., IČO: 252 91 161 
• CODE spol. s r.o., IČO: 492 86 960 
• TRENTO s.r.o., IČO: 632 19 409   

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-2021-038 „BD Závodu míru 1835 - sanace lodžií - PD“ hodnotící komisi ve 

složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Jan Dvořáček –  OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martina Kuklíková – OMI. 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5830/2021               (pro 11, 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-2021-040 „BD 

Na Záboří 223 - výměna el. rozvodů spol. prostor - PD a BD Sedláčkova 446 - výměna el. rozvodů 

spol. prostor - PD“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
• JAN – PRO s.r.o., IČO: 287 68 337 
• PRODIN a.s., IČO: 252 92 161 
• E-dir s.r.o., IČO: 259 95 138 
• ELISPRO s.r.o., IČO: 273 15 975 
• CODE spol. s r.o, IČO: 492 86 960 

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 
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rozsahu č. OMI-VZMR-2021-040 „BD Na Záboří 223 - výměna el. rozvodů spol. prostor – PD a BD 

Sedláčkova 446 - výměna el. rozvodů spol. prostor - PD “ hodnotící komisi ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Jan Dvořáček –  OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martina Kuklíková – OMI. 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/5831/2021               (pro 11, 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-2021-042 

„Rámcová smlouva - instalatérské práce“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
• VPT-Mont s.r.o., IČO: 27525457 
• INSTAL Hanousek s r.o., IČO: 06671918 
• EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o., IČO: 25269674 
• DM Stavby CZ s.r.o., IČO: 04636601 
• GASKOMPLET cz s.r.o., IČO: 26002418    

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-2021-042 „Rámcová smlouva - instalatérské práce“ hodnotící komisi ve 

složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Jan Dvořáček –  OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martina Kuklíková – OMI 

III. Rada města Pardubic  

Schvaluje  

zveřejnění výzvy k podání nabídek na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic. 

 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/5832/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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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-2021-044 „BD 

Varšavská 213-214 - sanace střešního pláště - PD“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 

nabídky: 
• HMP top s.r.o., IČO: 275 02 180 
• ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., IČO: 474 50 347 
• PRODIN a.s., IČO: 252 92 161 
• astalon s.r.o., IČO: 275 42 009 
• TRENTO s.r.o., IČO: 632 19 409    

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-2021-044 „BD Varšavská 213-214 - sanace střešního pláště - PD“ hodnotící 

komisi ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Jan Dvořáček –  OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martina Kuklíková – OMI. 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/5833/2021               (pro 11, 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-2021-045 „BD 

Lexova, Sokolovská A. Krause 2340-2345 - výměna el. rozvodů - PD“ níže uvedené dodavatele pro 

vyzvání k podání nabídky: 
• E-dir s.r.o., IČO: 259 95 138 
• ELISPRO s.r.o., IČO: 273 15 975 
• ELREG PARDUBICE s.r.o., IČO: 259 21 509 
• JAN – PRO s.r.o., IČO: 287 68 337 
• CODE spol. s r.o., IČO: 492 86 960 

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-2021-045 „BD Lexova, Sokolovská A. Krause 2340-2345 - výměna el. rozvodů 

- PD“ hodnotící komisi ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Jan Dvořáček –  OMI 
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• Petr Hušek - OMI 
• Martina Kuklíková – OMI. 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/5834/2021               (pro 11, 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-2021-039 „ZŠ 

Prodloužená - oprava střechy pavilonu D – realizace“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 

podání nabídky:  
• INSTAV Hlinsko a.s., IČO: 25284959                   
• T&P Project s.r.o., IČO: 27526411 
• BAUSET CZ, a.s., IČO: 63217139 
• FastPlay s.r.o., IČO: 28551028 
• DM stavby CZ s.r.o., IČO: 04636601 

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-2021-039 „ZŠ Prodloužená - oprava střechy pavilonu D - realizace“ hodnotící 

komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Bc. Barbora Vašutová - OITS/OMI. 

III. Rada města Pardubic  

Schvaluje  

zveřejnění výzvy k podání nabídek na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic. 

 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/5835/2021               (pro 11, 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-2021-046 „ZŠ 

Gorkého (Waldorfská), ZŠ Prodloužená, ZŠ Štefánikova - rekonstrukce odborných učeben - PD“ níže 

uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• Sinc s.r.o., IČO: 28814878                     
• PRODIN a.s., IČO: 25291161 
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• TEC studio, s.r.o., IČO: 08590338 
• ILBprostav s.r.o., IČO: 28810180 
• Trento s.r.o., IČO: 63219409 

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-2021-046 „ZŠ Gorkého (Waldorfská), ZŠ Prodloužená, ZŠ Štefánikova - 

rekonstrukce odborných učeben - PD“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Libor Gruber - OITS/OMI. 

19 

Smlouva o poskytnutí provozní dotace pro P-PINK 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora  

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5836/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Pardubice ve výši 1,5 mil. Kč na 

základě žádosti ze dne 6. 1. 2021 ústavu Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem 

Pardubice, Zelené Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 63 72 562, za účelem podpory projektu 

Pardubický podnikatelský inkubátor pro rok 2021. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 1,5 mil. Kč na základě žádosti ze dne 6. 1. 

2021 ústavu Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, nám. 

Republiky 12, 530 02, IČ: 63 72 562, za účelem podpory projektu Pardubický podnikatelský 

inkubátor pro rok 2021. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou tohoto usnesení. 
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20 

Regenerace panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe - ul. Karla Šípka  

XVI. etapa – dotační smlouva 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora  
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5837/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Smlouvu č. 3908110208 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného 

prostranství na sídlišti na projekt „Regenerace panelových sídlišť Pardubice-Pravý břeh Labe-ul. 

Karla Šípka XVI. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2021, 

mezi statutárním městem Pardubice jakožto příjemce dotace a Státním fondem podpory investic, 

se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha, IČO: 70856788, jakožto poskytovatelem 

dotace, včetně podmínek smlouvy, jejíž znění je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Smlouvu č. 3908110208 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného 

prostranství, mezi statutárním městem Pardubice jakožto příjemce dotace a Státním fondem 

podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha, IČO: 70856788, jakožto 

poskytovatelem dotace, dle bodu I. tohoto usnesení ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.  
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
T: 30.10.2021 

21 

Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora  

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5838/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 

oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "Lávka pro pěší a cyklisty přes 

slepé rameno Labe v Rosicích n/L".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5839/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 

(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 

rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v 

Rosicích n/L" hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 
Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 
Ing. Tomáš Pelikán (Mgr. Vladimír Martinec) 
Ing. Vojtěch Jirsa, Ph.D. (Ing. Jakub Kutílek) 
Ing. Jan Dvořáček (Ivana Vojtíšková) 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5840/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 

oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 

nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v otevřeném řízení "ZŠ Montessori Pardubice – IT 

vybavení".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5841/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 

(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 

rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "ZŠ Montessori Pardubice – IT vybavení" hodnotící 

komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 
Ing. Petr Kvaš (PaedDr. Jan Mazuch) 
Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 
Ing. David Bakrlík (Bc. Petr Sodomka) 
Mgr. Ivana Liedermanová (Mgr. Olga Havlíková) 

22 

Žádost o dotaci 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora  

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5842/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o dotaci „ Požární technika a věcné prostředky požární ochrany jednotek Sboru 

dobrovolných hasičů MO Pardubice VIII - Hostovice (lanový naviják)“ z programu Pardubického 

kraje ve výši 35 000,- Kč, přičemž povinný podíl obce ve výši 15 000,- Kč bude hrazen z rozpočtu 

městského obvodu Pardubice VIII Hostovice. Celkové rozpočtové náklady projektu jsou dle 

průzkumu trhu odhadnuty na 50 000,- Kč. 

23 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu – OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora  
- Bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5843/2021               (pro 11, 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. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-06 "Nákup síťových zařízení pro památník Zámeček"“ 

dodavateli VERTIX s.r.o., Pardubice I, Bílé Předměstí, Štrossova 291, IČ: 02199939, s nabídkovou 

cenou 237 100,- Kč bez DPH (286 891,- Kč včetně DPH). 

24 

Odpis zmařených investic - OHA 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora  

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5844/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. D/01118/12 bez náhrady uzavřené se zhotovitelem 

společností Valbek, spol. s.r.o., IČO: 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 

07 Liberec, a objednatelem statutárním městem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČO: 00274046, na akci „Lávka přes Labe, park na Špici – koupaliště Cihelna - PD“. 

25 

Doprava handicapovaných - Smlouva o spolupráci 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  

- Bez doplňujících informací 
 



  62 

Bez rozpravy 

 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5845/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění přepravy handicapovaných osob mezi 

statutárním městem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČO 00274046 a Dopravním 

podnikem města Pardubic, a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice, IČO 63217066, která je přílohou č. 

1 tohoto usnesení. 

26 

Dotace na zvláštní přepravu handicapovaných 

 
 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora  

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 

 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5846/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí dotace obchodní společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO: 

63217066, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 532 20, v celkové výši 790 

tis. Kč pro účely provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozidlem 

upraveným pro přepravu vozíků pro handicapované v roce 2021. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 790 tis. Kč pro účely 

provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozidlem upraveným pro 

přepravu vozíků pro handicapované v roce 2021 obchodní společnosti Dopravní podnik města 

Pardubic a.s., IČO: 63217066, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 532 20, 

ve znění, které je přílohou tohoto usnesení 
 
Z: Petr Kvaš, náměstek primátora 
    Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy 
T: 30.6.2021 

 

27 

Zrušení usnesení o úhradách za svatební obřady a prohlášení o vstupu do 

registrovaného partnerství 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník 
                    Petr Kramář, vedoucí OSA – uvedl, že MV ČR zaslalo stanovisko matričním úřadům, kde 
vidí vybírání správního poplatku – provozní platby - za svatební obřady mimo úředně stanovené dny a 
místo jako nezákonné. Z toho důvodu je třeba provést změnu a zrušit níže uvedené usnesení rady, 
aby došlo k formální shodě. 
 
Rozprava:  

- Členové rady shodně nesouhlasí s pokynem MV ČR.  
- P. Kramář: uvedl, že v souvislosti s tím se nebudou povolovat plošně svatební obřady v jiných 

dnech než v pátek a v sobotu, budou možné regulované výjimky, a to v těch případech, které 
budou mít reálný, racionální důvod. 

- J. Rejda: požádal o zajištění vítání občánků dětí narozených v době covidové → P. Kramář 
přislíbil. 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5847/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení Rady města Pardubic číslo RM/6076/2014 ze dne 22. 4. 2014. 

 

28 

Veřejné zakázky KT 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník 
- Bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5848/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu „Dodávka kancelářských potřeb pro Magistrát města Pardubic“ 

dodavateli  Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, 

IČO:26843935, s nabídkovou cenou uvedenou v nabídkovém listu, který je přílohou tohoto 

usnesení, s max. limitem čerpání ve výši 2 mil. Kč bez DPH za dobu trvání rámcové smlouvy. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5849/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu „Výměna oken, ul. 17. listopadu č.p. 303, Pardubice“ dodavateli OPENBLU 

s.r.o., se sídlem Nad Farou 628, 51701 Solnice, IČO: 28795199, s nabídkovou cenou ve výši 

498.377,12 Kč vč. DPH uvedenou v cenové nabídce, která je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5850/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání 

veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-016 s názvem „Dodávka barelové vody, nákup a servis 

výdejníků pro Magistrát města Pardubic“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
 
• ŠUMAVSKÝ PRAMEN distribuce Východní Čechy, s.r.o., Syrovátka 140, IČO: 25269852 
• EVROPSKÉ VODY s.r.o., Jeseniova 1151/55, 13000 Praha, IČO: 02632799, 
• FONTANA WATERCOOLERS s.r.o, Klokotská 693/9, Praha 4, IČO: 25088289 
• ROSANA, spol. s r.o., Na křečku 365/5, 10900 Praha, IČO: 25081152 
• Crystalis s.r.o, Antala Staška 1075/41 a, 14000 Praha, IČO: 49711385 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zveřejnění výzvy k podání nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-

016 s názvem „Dodávka barelové vody, nákup a servis výdejníků pro Magistrát města Pardubic“ na 

profilu zadavatele. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání 

veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-016 s názvem „Dodávka barelové vody, nákup a servis 

výdejníků pro Magistrát města Pardubic“ hodnotící komisi v tomto složení:  
 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Petr Marek Dis. – KT, vedoucí OHS 
• Hana Malátová – KT, OHS 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5851/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání 

veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-017 s názvem „Stěhovací služby“ níže uvedené 

dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
 
• Pavel Hanč, Stavařov 90, 533 09 Pardubice, IČO: 18863931 
• Josef Spálenský, Brožíkova 426, 530 09 Pardubice, IČO: 12963640 
• Filip Dudycha, K Dehetníku 215/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 71976884 
• Stěhování Mamut s.r.o., Božtěšická 144/40, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 07216262 
• Jaroslav Lánský, Gočárova třída 1228/39, 50002 Hradec Králové, IČO: 75219603 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zveřejnění výzvy k podání nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-

017 s názvem „Stěhovací služby“ na profilu zadavatele. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání 

veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-017 s názvem „Stěhovací služby“ hodnotící komisi v 

tomto složení:  
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• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Petr Marek Dis. – KT, vedoucí OHS 
• Hana Malátová – KT, OHS 

 

29 

Dohoda o narovnání smluvní pokuty se společností ELTODO, a.s. 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Okomentoval zprávu s tím, že chyba nastala na straně dodavatele. 
 

Rozprava: 

- Proběhla diskuse nad možnými revizemi závazků na straně dodavatelů, doporučeno 
preferovat dohody místo soudních sporů. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5852/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavření Dohody o narovnání se společností ELTODO, a.s., IČO: 45274517, se sídlem 

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha, jako zhotovitelem stavebního díla: ZŠ Benešovo nám. – 

rekonstrukce elektrorozvodů“, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

30 

Novela vyhlášky o veřejném pořádku 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
 

Bez rozpravy 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5853/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic č. X/2021, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, 

č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 

3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018, č. 

9/2019 a č. 5/2020. Znění Obecně závazné vyhlášky č. X/2021 je přílohou tohoto usnesení. 

31 

Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
 

Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5854/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Rady města Pardubic uvedené v příloze 

usnesení. 

32 

Smlouva o výpůjčce - Základní škola Pardubice - Svítkov, Školní 748 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
 

Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5855/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací města Základní škola Pardubice – Svítkov, 

Školní 748, IČ 481 61 144, se sídlem Školní 748, Svítkov, 530 06 Pardubice, předmět výpůjčky: 
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- budova čp. 748 v ul. Školní, která je součástí pozemku označeného jako st.p.č. 702/1, 
- pozemek označený jako p.p.č. 960/1, vše v k.ú. Svítkov, obci Pardubice, doba výpůjčky určitá 7 let, 

smlouva o výpůjčce je přílohou usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o výpůjčce podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.6.2021 

 

33 

Nájemní smlouva - areál letního stadionu 

 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
 

Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5856/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na: 
- budovu bez č.p./č.e., která je součástí pozemku označeného jako stavební parcela č. 8689, 
- část pozemku označeného jako pozemková parcela č. 369, viz zákres v příloze usnesení, vše v k.ú. 

a obci Pardubice, části Zelené Předměstí, se spolkem Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s., IČ 

429 39 585, se sídlem U Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, účel nájmu – sportovní 

činnost tenisového klubu, výše nájemného 6.703,50 Kč/měs., doba nájmu určitá do 31.8.2021. 

Nájemce před zahájením užívání předmětu nájmu tento oplotí a zajistí, aby přístup do předmětu 

nájmu byl výhradně vchodem z nábřeží Václava Havla. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 20.6.2021 
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34 

Ukončení nájemních vztahů k bytům v majetku města dohodou 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 
- Bez doplňujících informací 

 
 

Bez rozpravy 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5857/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

1. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 5. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 4+1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 

XXXXXXXXXXXXX, Pardubice 
2. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 5. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXXXXX, a panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXX o 

velikosti 3 + 1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice 
3. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 5. 2021 s nájemcem HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE 

a.s., IČ  
       60112476, se sídlem Sukova třída 1735, Pardubice, zastoupený Mgr. Ondřejem Heřmanem, 

předsedou    
       představenstva a Mgr. Ivanem Čonkou, místopředsedou představenstva, byt č. 

XXXXXXXXXXXXX o velikosti 3 + 1, v        
       domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Odboru majetku a investic uzavřít dohody o ukončení nájmu bytů dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 7. 2021 

 

35 

Smlouva o spolupráci s nakladatelstvím Kinský média s.r.o. 

 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5858/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy s firmou KINSKÝ media s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČ: 28369076, o 

spolupráci na realizaci tiskové brožury o Pardubicích. 

36 

Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
 

Bez rozpravy 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5859/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč spolku GOLF 

CLUB AKADEMIE DŘÍTEČ z.s., IČO: 04009495, sídlo: Dříteč č.p. 205, 530 05 Dříteč, na realizaci 

projektu "Golfová akademie". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 100.000,- Kč se společností GOLF CLUB AKADEMIE DŘÍTEČ z.s., IČO: 04009495, sídlo: 

Dříteč č.p. 205, 530 05 Dříteč, na realizaci projektu "Golfová akademie" dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5860/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 150.000,- Kč spolku 

Hvězda Pardubice z.s., IČO: 26650193, sídlo: Čs. armády 2515, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

na realizaci projektu "Mzda správců Městského atletického stadionu". Dotace nebude poskytnuta v 

režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 150.000,- Kč spolku Hvězda Pardubice z.s., IČO: 26650193, sídlo: Čs. armády 2515, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Mzda správců Městského atletického 

stadionu" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5861/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální investiční dotaci z Programu podpory sportu ve výši 150.000,- Kč 

spolku SK Pardubičky, z.s., IČO: 15049027, sídlo: U Borku 371, Pardubičky, 530 03 Pardubice, na 

realizaci projektu "Umělé osvětlení tréninkových ploch – II. etapa". Dotace bude poskytnuta v 

režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu 

podpory sportu ve výši 150.000,- Kč se spolkem SK Pardubičky, z.s., IČO: 15049027, sídlo: U Borku 

371, Pardubičky, 530 03 Pardubice, na realizaci projektu "Umělé osvětlení tréninkových ploch – II. 

etapa" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5862/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální investiční dotaci z Programu podpory sportu ve výši 600.000,- Kč 

spolku OK Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747, sídlo: Palackého třída 2547, Zelené 



  72 

Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Klubovna orientačních běžců". Dotace bude 

poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu 

podpory sportu ve výši 600.000,- Kč se spolkem OK Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747, 

sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Klubovna 

orientačních běžců" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

37 

Poskytnutí individuální dotace na financování sociálních služeb v souvislosti s 

COVID 19 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
 

Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5863/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000,- Kč z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti subjektu SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, 

IČO 27534804, na realizaci projektu "Financování sociálních služeb v souvislosti s COVID 19" 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000,-Kč z 

Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti se subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem 

Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na realizaci projektu "Financování sociálních 

služeb v souvislosti s COVID 19", která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1. 

38 

Revokace usnesení - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací - Pardubičtí tahouni 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
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Rozprava:  

- Proběhla krátká diskuse nad projekty realizovanými bez diváků. 
- V. Ulrych: požádal o samostatné hlasování. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5864/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2036/2021 ze dne 11.3.2021, jímž 

bylo schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory Pardubičtí tahouni příjemci dotace Sdružení 

aviatické pouti, se sídlem: Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČ: 64242943, na realizaci 

projektu "Aviatická pouť 2021", ve kterém se na žádost příjemce dotace mění stanovené čerpání 

dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce 

500.000,- Kč a změny v plánované dramaturgii projektu s ohledem na restriktivní opatření přijatá 

orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření 

onemocnění SARS CoV-2. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory Pardubičtí 

tahouni ve výši 500.000,- Kč se subjektem Sdružení aviatické pouti, se sídlem: Pražská 179, 

Popkovice, 530 06 Pardubice, IČ: 64242943, na realizaci projektu "Aviatická pouť 2021", která je 

přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5865/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2036/2021 ze dne 11.3.2021, jímž 

bylo schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory Pardubičtí tahouni příjemci dotace panu 

Oldřichu Bujnochovi, se sídlem: Topolská 739, 537 05 Chrudim, IČ: 10479724, na realizaci projektu 

"Pardubický vinařský půlmaraton 2021", ve kterém se na žádost příjemce dotace mění stanovené 

čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v 

částce 250.000,- Kč a změny v plánované dramaturgii projektu s ohledem na restriktivní opatření 

přijatá orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření 

onemocnění SARS CoV-2. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory Pardubičtí 

tahouni ve výši 250.000,- Kč se subjektem panem Oldřichem Bujnochem, se sídlem: Topolská 739, 

537 05 Chrudim, IČ: 10479724, na realizaci projektu "Pardubický vinařský půlmaraton 2021", která 

je přílohou tohoto usnesení. 

39 

Poskytnutí dotací z Programu podpory rodinných center 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
 

Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5866/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí dotace ve výši  96.000,- Kč z Programu podpory rodinných center subjektu 

Elipsa - Montessori centrum Pardubice, o.p.s., se sídlem Železničního pluku 1983, 530 02 

Pardubice, IČO 28848071, na realizaci projektu "Podpora celoročních programů pro rodiny s dětmi 

realizovaných v Montessori centru Elipsa". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 96.000,- Kč z Programu podpory 

rodinných center se subjektem Elipsa - Montessori centrum Pardubice, o.p.s., se sídlem 

Železničního pluku 1983, 530 02 Pardubice, IČO 28848071, na realizaci projektu "Podpora 

celoročních programů pro rodiny s dětmi realizovaných v Montessori centru Elipsa", která je 

přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5867/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí dotace ve výši 230.000,- Kč z Programu podpory rodinných center subjektu 

Rodinné centrum Kulihrášek, z.s., se sídlem Mandysova 335, 530 03 Pardubice, IČO 28551541, na 

realizaci projektu "Šťastná rodina s Kulihráškem". 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 230.000,- Kč z Programu podpory 

rodinných center se subjektem Rodinné centrum Kulihrášek, z.s., se sídlem Mandysova 335, 530 03 

Pardubice, IČO 28551541, na realizaci projektu "Šťastná rodina s Kulihráškem", která je přílohou č. 

1 návrhu usnesení č. 2. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5868/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnutí dotace ve výši 137.000,- Kč z Programu podpory rodinných center subjektu 

Rodinné Integrační Centrum, z.s., se sídlem nám. Republiky 2686, 530 02 Pardubice, IČO 27026728, 

na realizaci projektu "Podpora rodin prostřednictvím prorodinných aktivit v RIC". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 137.000,- Kč z Programu podpory 

rodinných center se subjektem Rodinné Integrační Centrum, z.s., se sídlem nám. Republiky 2686, 

530 02 Pardubice, IČO 27026728, na realizaci projektu "Podpora rodin prostřednictvím 

prorodinných aktivit v RIC", která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 3. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5869/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč z Programu podpory rodinných center subjektu 

Sluníčko - centrum pro rodinu, z.s., se sídlem Štefánikova 1053, 530 02 Pardubice, IČO 22768866, 

na realizaci projektu "Se Sluníčkem v roce 2021". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč z Programu podpory 

rodinných center se subjektem Sluníčko - centrum pro rodinu, z.s., se sídlem Štefánikova 1053, 530 

02 Pardubice, IČO 22768866, na realizaci projektu "Se Sluníčkem v roce 2021", který je přílohou č. 1 

návrhu usnesení č. 4. 
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40 

Souhlas zřizovatele - Šablony III 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
 

Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5870/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s realizací projektu ZŠ Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317 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/5871/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s realizací projektu Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 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/5872/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s realizací projektu Mateřská škola Pampeliška Pardubice-Hostovice 30 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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Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - TK Pernštýn 1897 Pardubice z.s. 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
 

Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5873/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1734/00552/19  ze dne 

4.12.2019 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice, 

z.s., IČO: 42939585, sídlo: U Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na projekt 

„Přemístění tenisových kurtů“ ve výši 3.466.000,- Kč, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku 

zpracování projektové dokumentace a upřesnění realizace přesunu subjektu do nové lokality 

zpřesňuje účel podpořeného projektu, mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v 

rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace a prodlužují související lhůty (termíny 

dosažení účelu a čerpání dotace, případného vrácení dotace a jejího vyúčtování). Znění dodatku je 

přílohou tohoto usnesení. 

42 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele - KP 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí KP 
- Bez doplňujících informací 

 
 

Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5874/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, vše ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 5 Zadávacího řádu 

veřejných zakázek zadání veřejné zakázky malého rozsahu zhotovení Marketingové a komunikační 
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strategie města Pardubic, s maximální výší plnění v částce 800.000,- Kč bez DPH dodavateli Petru 

Koublemu, se sídlem: Hošťálkova 632, 169 00 Praha, IČO: 08820759. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít rámcovou smlouvu o dílo mezi statutárním městem Pardubice a zhotovitelem Petrem 

Koublem, se sídlem: Hošťálkova 632, 169 00 Praha, IČO: 08820759, jejímž předmětem bude 

zhotovení Marketingové a komunikační strategie města Pardubic. 
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 
T: 30.6.2021 

43 

Tarif jízdného pro MHD v Pardubicích 

Bod byl diskutován a stažen s tím, že tarif bude doplněn o možnost výběru dvou variant pro 
studentské jízdné. Zpráva bude předložena na další schůzi RmP. 
 
 

44 

Referendum o způsobu opravy Zelené brány 

Zpravodaj: Vít Ulrych, člen rady města 
- Uvedl, že pracovní skupina formulovala jednu otázku pro místní referendum, její členové se 

shodli na konání referenda ve věci opravy Zelené brány. 
- Jan Hrabal, člen zastupitelstva města – okomentoval práci a výsledek pracovní skupiny  s tím, 

že bude-li 27.05.2021 na ZmP referendum schváleno, sejde se znovu, aby podnikla další 
kroky. 

 

Rozprava: 

- P. Kvaš: vyjádřil zásadní nesouhlas s konáním referenda v této věci. Dle jeho názoru je otázka 
a odpověď ANO x NE nevhodná. Doporučil vrátit rozhodnutí ZmP → bude připraven na 
zasedání ZmP doplňující návrh na usnesení. 

- J. Hrabal: názor P. Kvaše neakceptoval. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5875/2021               (pro 6, proti 3, zdrž. 2) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

v souladu s § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, návrh vyhlášení místního referenda, a to za níže uvedených podmínek: 
a) místní referendum se bude konat na území statutárního města Pardubice. 
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b) k rozhodnutí v místním referendu se předkládá otázka následujícího znění: 
„Souhlasíte s tím, aby při opravě Zelené brány byly obnoveny vnější omítky?“; kontext uvedené 

otázky bude občanům podrobně vysvětlen v rámci informační kampaně. 
 
c) odůvodnění návrhu: Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 11. března 2021 

usnesením Z/2034/2021 schválilo 20 hlasy zastupitelů záměr opravy Zelené brány formou 

obnovení vnějších omítek na všech průčelích věže od koruny rozšířené podnože po ochoz s tím, že 

spodní části jižní části fasády se zbytky odbourané strážnice budou opraveny konzervační metodou. 

Politické strany a hnutí zastoupené v zastupitelstvu statutárního města Pardubic neměly ve svých 

programech problematiku opravy Zelené brány. Občané města neměli možnost v posledních 

komunálních volbách posoudit představy politických subjektů o způsobu opravy této dominanty 

města. Tato otázka je natolik důležitá a přesahující funkční období tohoto zastupitelstva, že by 

občané Pardubic měli mít možnost napřímo se vyjádřit k této problematice prostřednictvím 

referenda. 
Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 29. dubna 2021 usnesením Z/2109/2021 

zrušilo svým usnesením záměr opravy Zelené brány formou obnovení vnějších omítek na všech 

průčelích věže od koruny rozšířené podnože po ochoz s tím, že spodní části jižní části fasády se 

zbytky odbourané strážnice budou opraveny konzervační metodou. 
Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 29. dubna 2021 usneseními Z/2106/2021 a 

Z/2107/2021 schválilo záměr vyhlášení místního referenda, jehož předmětem bude způsob 

provedení opravy Zelené brány, a to v termínu současně s nejdříve konanými volbami do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 29. dubna 2021 usneseními Z/2106/2021 a 

Z/2107/2021 uložilo Radě města Pardubic zajistit vznik pracovní skupiny z řad členů zastupitelstva 

města Pardubic a zaměstnanců Magistrátu města Pardubic, která připraví návrh podmínek konání 

místního referenda (včetně formulace otázky, která bude předložena k rozhodnutí v referendu). 
Pracovní skupina byla ustanovena na jednání Rady města Pardubic dnes 10. dubna 2021 a sešla se 

formou online na jednání dne 13. dubna 2021. Svým hlasováním podpořila konání referenda a 

stanovila, že ohledně způsobu opravy Zelené brány bude položena jediná otázka ve znění 

„Souhlasíte s tím, aby při opravě Zelené brány byly obnoveny vnější omítky?“. 
V případě schválení referenda se pracovní skupina sejde k projednání dalších úkonů souvisejících s 

přípravou referenda, 
 
d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v 

místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce: náklady na provedení místního 

referenda (např. na tisk hlasovacích lístků, nákup obálek a přiměřenou propagaci) lze odhadnout 

cca na 300 000 Kč; náklady na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu lze velmi rámcově 

a předběžně odhadnout takto – cca 1,1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace, z 

projektové dokumentace by vyplynul odhad vlastních realizačních nákladů (současný velmi hrubý a 

předběžný odhad = 25 – 35 mil. Kč), výsledné realizační náklady by se pak odvíjely od cenové 

nabídky získané v zadávacím řízení; způsob úhrady z rozpočtu obce – náklady ponese město ze 

svého rozpočtu, budou uhrazeny standardním způsobem, použitím přidělených finančních 

prostředků z příslušných rozpočtových položek. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5876/2021               (pro 6, proti 3, zdrž. 2) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na konání místního referenda současně s nejdříve konanými volbami do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5877/2021               (pro 6, proti 3, zdrž. 2) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

schvaluje návrh na zajištění realizace místního referenda dle návrhu usnesení č. 1 a č. 2. 
Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
T: v termínu nejdříve konaných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v 

souladu se zákonem o místním referendu 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5878/2021               (pro 6, proti 3, zdrž. 2) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. R/5545/2021, R/5546/2021 a R/5547/2021 ze dne 26.04.2021. 

 
Návrh usnesení č. 005 nebyl přijat               (pro 5, proti 6, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na zrušení usnesení Z/2106/2021, Z/2107/2021 a Z/2108/2021 ze dne 29. dubna 2021. 
  

45 

Diskuse 

Petr Kvaš: otevřel problematiku informativní zprávy k územnímu plánu, která reaguje na požadavky 
vznesené na semináři. Připomínky podali Piráti a  ANO 2011. Některé lokality jsou připraveny na ZmP 
znovu k hlasování (Starzone, Hůrka, Podkova, Nová Cihelna). Smyslem je, aby před veřejným 
projednáváním byla samospráva města ve shodě. 
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V. Štěpánek: vznesl dotaz na postup při plnění usnesení finančního výboru o minimalizaci majetku → 
viz zaslaná příloha. Jedná se o seznam zbytného majetku, některý již schválilo ZmP → reagoval M. 

Charvát s tím, že v roce 2017 byl zpracován materiál a je třeba s ním pracovat. 
 
V. Ulrych: vznesl dotaz na lokalitu Hůrek, na vystěhování areálu Dražkovice a postoj AČR→ reagoval 

P. Kvaš s tím, že s areálem Dražkovice není zatím nic jistého, paní Z. Kavalírová zajistí informace 
týkající se postoje AČR. K lokalitě Hůrek se Piráti vyjádřili proti bytové výstavbě → reagoval V. 

Štěpánek s tím, že podporuje bydlení v této lokalitě, protože dva až tři tisíce občanů odvedou do 
rozpočtu města nemalou částku daně z nemovitosti. Doporučil postupovat v souladu s územním 
plánem. 
 
V. Ulrych: poděkoval za bezplatný sběr pneumatik. Poukázal na špatný stav ulice J. Krpaty a doporučil 
ji prioritně opravit. V rámci koncepce mládeže doporučil zohlednit existenci internátu pro sportovní 
akademie s výchovným dohledem → reagoval J. Rychtecký s tím, že se uvažuje o prostorech 
rekonstrukce a případné nástavby v objektu ubytovny v území Dukly sportovní, která je v majetku 
Nadace pro rozvoj města Pardubic. Byl osloven hokej, fotbal, basketbal. 
 
 
 

 

Schůze byla ukončena ve 12:20 hodin 

 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………… 
Martin Charvát 

primátor města Pardubic  

 

 

Ověřovatelé: 

 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Petr   K v a š  
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……………………………………………… 

Ludmila  M i n i s t r o v á       

__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 27.05.2021      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (82 stránek) 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.  
        
 

 
 
 
 
 









































































































   

 

  

  FT Technologies a.s. 
  Chválkovická 82, Olomouc 
  Czech Republic 
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Dodatek č. 1 
Smlouva o poskytování údr!by a podpory  

 
FT Technologies a.s.   č. smlouvy:  S20170011 
Statutární město Pardubice č. smlouvy: 

 
  

I. 
Smluvní strany 

 

Statutární město Pardubice 
se sídlem:    Per!t"nské náměstí 1, Pardubice 530 21 
IČ:     00274046 
DIČ:    CZ00274046 
zastoupené:   Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
Bankovní spojení:   
(dále jen „nabyvatel“) 

a 

FT Technologies, a.s.  
se sídlem:    Chválkovická 151/82, 772 00 Olomouc 
IČ:     26833620 
DIČ:     CZ26833620 
zastoupen":   Danielem Bednaříkem, předsedou správní rady 
Bankovní spojení:  FIO banka., č.ú: 2400673799/2010 
Společnost zapsána:  KS v Ostravě, oddíl B, vlo#ka 2786   
(dále jen „poskytovatel“) 
 
se dohodly na tomto dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování údr#by a podpory č. S20170011 ze dne 
28.4.2017 (dále jen „Smlouva“): 

 
1.  Článek 5. Cena a platební podmínky 

Odměna za poskytování slu#eb podle této smlouvy je odvislá od ceny licencí Produktu, je 
smluvní ve v"!i 15,4 % z ceny dodan"ch licencí a činí 7.500,- Kč měsíčně bez DPH. Dále 
uvedena v příloze č. 4 této smlouvy. Cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty, která bude 
připočítána v zákonem stanovené v"!i. 

se nahrazuje nov"m zněním: 

Odměna za poskytování slu#eb podle této smlouvy je odvislá od ceny licencí Produktu, je 
smluvní ve v"!i 20 % z dle ceny dodan"ch licencí a činí 10.408,-Kč měsíčně bez DPH. Dále 
uvedena v příloze č. 4 této smlouvy. Cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty, která bude 
připočítána v zákonem stanovené v"!i. 
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2.  Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nich# ka#dá strana 
obdr#í po jednom. 

 

3.  Tento Dodatek č. 1 nab"vá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti  
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvlá!tních  
podmínkách účinnosti někter"ch smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen  
„zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozděj!í, odvíjející se od lhůty stanovené  
v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Objednatel tento dodatek za!le správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30  
dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). 

 
4. Tento dodatek č.1 je uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  

zřízení), ve znění pozděj!ích předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho uzavření stanovené  
tímto zákonem (§ 41). 

 
6. Smluvní strany sv"mi podpisy potvrzují, #e jsou s obsahem Dodatku č.1 seznámeny a #e jej 

uzavírají na základě své svobodné a vá#né vůle. Na důkaz těchto skutečností připojují své  
podpisy. 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 4 – Cena a ceník slu#eb, která se nahrazuje nov"m zněním 

        

V Pardubicích dne:      V Olomouci dne: 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

za nabyvatele      za poskytovatele 
Ing. Martin Charvát, primátor    Daniel Bednařík, předseda správní rady  
Statutární město Pardubice    FT Technologies a.s. 
  



   

 

  

  FT Technologies a.s. 
  Chválkovická 82, Olomouc 
  Czech Republic 
……………………………………………………………………………...…………………… 

 

3
Tel: + 420 588 118 319  www.fttech.org 

 

 

  

Příloha č. 4  

 
Cena a ceník slu!eb 
 
Odmě�a za poskyt��tí Sl�ž�b (p�o mod�ly I�fo�mač�ího systém�, kt��é jso� př�dmět�m li����� dl� 
Li���č�í smlo�vy) �v�d��ý�h v bod��h 1.1 až 1.3 přílohy č.1 této smlo�vy a Sl�ž�b �v�d��ý�h v bodě 
1.4 přílohy č.1 této smlo�vy v �ozsah� zd� �v�d��ém, j� sj�d�á�a fo�mo� měsíč�í pa�šál�í platby v� 
výši 10.408,- Kč b�z DPH.  
Fakturace odměny za poskytnutí Slu#eb bude prováděna měsíčně. 
 
Měsíční pau!ální platba vychází z vyu#ívan"ch modulů: 
Základní modul ................................................................................................................... 4.583 Kč/měs. 
Integrace RSV ....................................................................................................................... 333 Kč/měs. 
Úkoly v.2 ................................................................................................................................ 167 Kč/měs. 
MDA .................................................................................................................................... 1.333 Kč/měs. 
Publikace dokumentů ............................................................................................................ 167 Kč/měs. 
Mapov" monitoring ............................................................................................................. 1.333 Kč/měs. 
Technika ................................................................................................................................ 250 Kč/měs. 
SMS Parking  – integrace ERIKA .......................................................................................... 583 Kč/měs. 
Integrace GIS Marushka - Geovap ........................................................................................ 100 Kč/měs. 
Integrace web Města Pardubice ............................................................................................ 100 Kč/měs. 
Integrace ReDat - RETIA ....................................................................................................... 167 Kč/měs. 
Integrace RadomNet  RADOM .............................................................................................. 625 Kč/měs. 
Integrace GEMOS ................................................................................................................. 667 Kč/měs. 
 
Cena měsíční pau"ální platby celkem ..........................................................................10 408 Kč/měs. 
Cena je uvedena bez DPH. 
 
V případě, ž� dojd� v p�ůběh� po�žívá�í P�od�kt� k j�ho �ozšíř��í �ák�p�m li����í další�h mod�lů 
P�od�kt�, zvýší s� odmě�a za poskyt��tí Sl�ž�b dl� akt�ál�ě plat�ého ���ík� s plat�ostí od �v�d��í 
mod�lů do ost�ého p�ovoz�.  
V pa�šál�í odmě�ě ��jso� zah���ty �áklady �a dop�av� �a místo pl�ě�í. V případě ��t�osti p�ov�d��í 
p�a�í v místě obj�d�at�l� b�do� �áklady �a dop�av� fakt��ová�y a �h�az��y samostat�ě dl� ���y 
sta�ov��é v ���ík� sl�ž�b �íž� a počt� �j�tý�h km. 
 
Ceník slu!eb  

 

Cena za poskytnutí slu#eb dle bodu 1.5. – 1.6., případně slu#by dle bodu 1.1. – 1.4. přílohy č.1 této 
smlouvy nad definovan" rámec bude stanovena na základě časové náročnosti v souladu s ceníkem 
slu#eb. 
 
Slu!by Cena* jednotka 
Práce analytika 1.250 Kč hodina 
Práce programátora 1.250 Kč hodina 
$kolení u u#ivatele 1.250 Kč hodina 
Konzultace u u#ivatele 1.250 Kč hodina 
Konzultace v prostorách firmy FTT 950 Kč hodina 
Cestovné 18 Kč km 

 
*Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH 
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Dodatek č. 1 
Licenční smlouva 

 
 

FT Technologies a.s.   č. smlouvy:  S20170010 
Statutární město Pardubice č. smlouvy: 

 
  

I. 
Smluvní strany 

 

Statutární město Pardubice 
se sídlem:    Per!t"nské náměstí 1, Pardubice 530 21 
IČ:     00274046 
DIČ:    CZ00274046 
zastoupené:   Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
Bankovní spojení:   
(dále jen „nabyvatel“) 

a 

FT Technologies a.s.  
se sídlem:    Chválkovická 151/82, 772 00 Olomouc 
IČ:     26833620 
DIČ:     CZ26833620 
zastoupen":   Danielem Bednaříkem, předsedou správní rady 
Bankovní spojení:  FIO banka., č.ú: 2400673799/2010 
Společnost zapsána:  KS v Ostravě, oddíl B, vlo#ka 2786   
(dále jen „poskytovatel“) 
 
 

 
II. 

Úvodní ustanovení  

1. Smluvní strany prohla!ují, #e mezi sebou uzavřely dne 28.4.2017 Licenční smlouvu, jejím# 
předmětem je poskytnutí licence k programu  MP Manager (Událostní informační systém pro řízení 
procesů v obecních policiích, verze Server Edition – dále jen smlouva). 

2. V průběhu doby u#ívání do!lo ze strany nabyvatele k potřebě v"měny modulu a doobjednání modulu 
Integrace Gemos kdy: 
 
- v"měna modulu Jízdní kola za modul Úkoly v.2  
- Integrace GEMOS ře!ena OBJ214/00108/19 ze strany nabyvatele a uhrazena ve v"!i 40.000,-Kč   

3.  Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou doplnění a změny s následujícím zněním:  
 

III. 

Předmět Dodatku č. 1 

 
1.   Článek 2. Předmět smlouvy  

2.1.  Příloha č.1 se nahrazuje nov"m zněním viz příloha č.1 tohoto dodatku. 
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2.   Článek 6. Odměna za poskytnutí licence a její splatnost 

odst. 6.2. Hodnota licence podle ceníku Produktu, kter" tvoří přílohu č. 4 této smlouvy činí 
584.500,-Kč bez DPH. 

se nahrazuje nov"m zněním: 

odst. 6.2. Hodnota licence podle ceníku Produktu, kter" tvoří přílohu č. 4 této smlouvy činí 
624.500,-Kč bez DPH. 

odst. 6.3. Rozpad ceny licence tvoří přílohu č. 2 smlouvy která se nahrazuje nov"m zněním viz 
příloha č.2 tohoto dodatku. 

3. Doplnění nov"ch článků: 

 10. Zálohování systému 

10.1.  Pro nonstop provoz Produktu je nevyhnutné nonstop internetové spojení a zálohování, 
které zabezpečuje majitel serveru.  

10.2. Zálohování celého serveru je podmínkou 

• Zálohování musí splňovat po#adavky viz ní#e, tzn. min 1x denně a ponechána 

záloha alespoň 14 dnů zpět a 1 x měsíčně záloha, alespoň 1 rok zpět 

• Ka#d" server má jiné umístění ní#e zmíněn"ch dat nutn"ch k zálohování, přesnou  

cestu sdělíme na vy#ádání 

10.2.1. Návrh zálohování 

 1 Zálohování změnov"ch a implementačních skriptů 
 1 x měsíčně  

2 Zálohování aplikačních dat (foto, videa, dokumenty) 
 1 x denně 

3 Zálohování SQL dat 
 1x denně záloha databází, alespoň 14 dnů zpětně 
 1 x měsíčně záloha, alespoň 1 rok zpětně 
 Poznámka: záloha transakčního logu není nutná 

 11.    Bezpečnost informací 
 

11.1. Poskytovatel je pro potřeby zaji!tění kybernetické bezpečnosti zejména povinen 
dodr#ovat ní#e uvedené po#adavky: 

a) nepou#ívat zpřístupněné informační systémy jin"m způsobem, ne#  
  pro potřeby plnění předmětu smlouvy, 
b) zabránit přístupu k informačním systémům zpřístupněn"m  
  Nabyvatelem pro potřeby zhotovení předmětu smlouvy a k informacím  
  v nich obsa#en"m neoprávněn"m osobám, 
c) ře!it po#adavky a problémy bezpečnostního charakteru, vzniklé v  
  souvislosti s plněním předmětu smlouvy, s kontaktními osobami  
  Nabyvatele dle bodu 11.4. článku 11 této Smlouvy,  
d) v případě vzniku bezpečnostní události nebo bezpečnostního  
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  incidentu v průběhu plnění předmětu smlouvy, postupovat při jejich  
  zvládání podle pokynů Nabyvatele a spolupracovat při nápravě, 
 e) po dobu plnění předmětu smlouvy realizovat potřebná bezpečnostní  
  opatření, zejména dle v"!e uveden"ch bodů. 

 
11.2.  Slu#by specifikované ve Smlouvě o poskytování slu#eb technické podpory mohou  

poskytovat pouze pracovníci Poskytovatele. 
 

11.3. Nabyvatel je v"hradním vlastníkem dat do informačního systému vlo#en"ch. 
 

11.4. Smluvní strany se dohodly, #e kontaktními osobami pro otázky bezpečnosti informací 
  pro potřeby provádění předmětu smlouvy jsou: 

 
 

za Poskytovatele:  Daniel Bednařík 
   

za Nabyvatele:   Bc. Rostislav Hübl 
 
 12.    Ochrana a zpracování osobních údajů 
 

12.1. Při plnění této smlouvy nepřichází Poskytovatel do styku s osobními údaji, kter"ch je   
Nabyvatel správce (dále jen „chráněné osobní údaje“). 

12.2. Pouze ve v"jimečn"ch případech se mů#e stát, #e Poskytovatel získá přístup  
k chráněn"m osobním údajům. Pokud se tak stane, jedná se o zpracování z pověření  
správce dle článku 29 nařízení GDPR. 

12.3. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o v!ech chráněn"ch osobních   
údajích, se kter"mi přijde do styku v souvislosti s plněním dle této smlouvy. Poskytovatel 
se zejména zavazuje:  
12.3.1.  nesdělovat nebo nezpřístupňovat chráněné osobní údaje třetím stranám bez   

předchozího souhlasu Nabyvatele.  
12.3.2. zajistit, #e jeho zaměstnanci a dal!í osoby, které přijdou nahodile do styku  

s chráněn"mi osobními údaji v souvislosti s plněním dle této smlouvy, budou  
zavázáni povinností mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu, v jakém je  
mlčenlivostí vázán on sám, a aby tato povinnost mlčenlivosti trvala i po  
skončení jejich zaměstnání nebo provádění prací. 

12.3.3.  zajistit, aby osoby, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy, při styku  
nebo nakládání s chráněn"mi osobními údaji nepořizovaly kopie chráněn"ch  
osobních údajů bez předchozího písemného souhlasu Nabyvatele, a aby jejich 
činností nebo opomenutím nedo!lo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, 
ztrátě či pozměnění chráněn"ch osobních údajů, nebo k jejich neoprávněnému 
zpřístupnění třetím osobám.  

12.3.4.  #e pokud se nahodile dostane do styku s osobními údaji Nabyvatele, bude tyto 
chránit a zejména je nezpřístupní ani nepředá nikomu dal!ímu.   

12.3.5.  pro případ zapojení jiného subjektu a mo#n"ch úprav Produktu je mo#né jen  
s předchozím souhlasem Nabyvatele a to za stejn"ch podmínek jaké ukládá  
tato smlouva. 

  

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
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2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nich# ka#dá strana 
obdr#í po jednom. 

3. Tento Dodatek č. 1 nab"vá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv.  

4. Objednatel tento dodatek za!le správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření. Dodavatel prohla!uje, 
#e #ádná ze skutečností ve smlouvě či dodatku uveden"ch není jeho obchodním tajemstvím. 

5. Tento dodatek je uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozděj!ích předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho uzavření stanovené tímto 
zákonem (§ 41). 

6. Smluvní strany sv"mi podpisy potvrzují, #e jsou s obsahem Dodatku seznámeny a #e jej 
uzavírají na základě své svobodné a vá#né vůle. Na důkaz těchto skutečností připojují své 
podpisy. 

 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - Popis dodávaného ře!ení a funkčnosti Produktu 
Přílohu č. 2 - Hodnota ceny licence - rozpad 
Přílohu č. 3 – Aktuálně platn" ceník IS MP Manager 
 
 
 

         

V Pardubicích dne:      V Olomouci dne: 

 

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

za nabyvatele      za poskytovatele 
Ing. Martin Charvát, primátor    Daniel Bednařík, předseda správní rady  
Statutární město Pardubice    FT Technologies a.s.  
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Příloha č. 1 
 

Popis dodávaného ře!ení a funkčnosti Produktu      
            
  
Popis ře!ení IS MP Manager 
 
Informační systém (IS) MP Manager je systémem nové generace, určen" městsk"m a obecním policiím 
pro vedení jejich agendy stanovené zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozděj!ích 
předpisů.  

Jedná se o on-line aplikaci, která slou#í k vytváření a správě elektronick"ch informací o událostech, 
které ře!í a dokumentuje obecní policie, případně jsou přirozenou součástí její činnosti. 

Hlavní rysem systému je skutečnost, #e data do něj pořizují v!ichni strá#níci, předev!ím hlídky v terénu, 
které jsou těmi, kdo nejvíce přicházejí do styku s událostmi, ať se ji# jedná o přestupky, trestné činy 
nebo jiné obecné události. 

Vyu#ívá !iroké mo#nosti DB MS SQL v kombinaci s datov"mi přenosy z mobilních telefonů s GPS 
lokalizací, s napojením na Základní registry a databáze IS města, umo#ňuje zadávat přestupky, lustrovat 
osoby a vozidla přímo z terénu v re#imu on-line pomocí mobilního zařízení připojeného do internetu – 
notebooku, tabletu nebo „chytrého“ telefonu. 

Součástí přená!en"ch dat jsou rovně# GPS souřadnice a fotografie, případně videa z terénu. Tato data 
jsou okam#itě dostupná pro dal!í zpracování jak ze stacionárních PC, tak z mobilních zařízení. Mobilní 
zařízení zároveň umo#ňuje plnohodnotné zpracování v!ech události včetně tisku na externím HW 
zařízení přímo v terénu.  

Informační systém MP Manager je ře!ení nezávislé na informačních systémech města, je v!ak mo#no 
provést integraci s těmito systémy. Mimo to umo#ňuje propojení s celou řadou různ"ch jin"ch periférií, 
jako je např. PCO (pult centrální ochrany), hovory na 156, kamerov" systém, stacionární i mobilní 
radary, rychlostní kamery, parkovací systémy apod. Informace z těchto periférií se následně mohou on-
line promítnout jako události do IS MP Manager. Propojení s perifériemi je mo#né realizovat pouze 
v případě Server Edition. 

Základní info�ma�� o systém� 

• j�d�á s� o w�bovo� aplika�i = ���í vyžadová�a i�stala�� �a P�, NTB, tabl�t, „�hyt�ý“ 
t�l�fo� 

• vš��h�y ag��dy ob���í poli�� jso� v�d��y v j�d�om p�ostř�dí 
• ���a ���í závislá �a počt� d�fi�ova�ý�h �živat�lů systém� a počt� připoj��í 
• j� vy�žita MS SQL databáz� 
• systém zab�zp�č�j� �f�ktiv�í p�á�� st�áž�íků v tým� ��bo b�z stálé sl�žby disp�č��a 
• j�d�á s� o stav�b�i�ové a fl�xibil�í p�ostř�dí 
• j� zajiště�a maximál�í b�zp�č�ost dat (�živat�lské příst�py, šif�ova�é př��osy, logová�í 

�dálostí, záloha-ob�ova dat apod.) 
• FT T��h�ologi�s a.s. ga�a�t�j� stabil�í záz�mí a Hot Li�� s podpo�o� 24 hodi� 365 d�ů v 

�o�� 
• systém �možň�j� a�tomati�ko� GPS lokaliza�i při vytvoř��í �dálosti z mobil�ího zaříz��í 
• j� mož�o připojit fotodok�m��ta�i ON-LINE z t��é�� přímo do databáz� 
• systém �možň�j� tisk dok�m��t� oz�ám��í p�o ��přítom�ého pa�hat�l� přímo v t��é�� �a 

mobil�í tiská��ě 
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Základní f�nk�� systém� 

IS MP Manager umo#ňuje: 
 

• �vidovat vš��h�y d��hy �dálostí, 
• zadávat do aplika�� jakékoliv �dálosti přímo v t��é��, 
• zadávat a sl�dovat p�o��sy v ��ál�ém čas�, 
• přímo� vazb� �a Základ�í ��gist�y p�o ztotož�ě�í osob, 
• ověřovat o�-li�� RZ v databázi Od�iz��ý�h moto�ový�h vozid�l a osoby v databázi Osob 

v pát�á�í (DB MVČR), 
• vést kompl�x�í ag��d� pok�tový�h bloků, 
• statisti�ky vyhod�o�ovat odv�d��o� p�á�i MP i j�d�otlivý�h st�áž�íků, 
• vyhl�dávat �dálosti a obj�kty podl� d�tail�í�h pa�am�t�ů, 
• vytvář�t ��lo� řad� �ůz�ý�h s�stav, 
• tvořit sk�pi�y �živat�lů a př�s�ě �astavit příst�pová p�áva p�o j�d�otlivé �živat�l�, 
• sl�dovat k�oky �živat�l� �a systémové ú�ov�i, 
• přist�povat do systém� vzdál��ě (z� sl�ž�b�í ��sty, z domova), 
• mít k dispozi�i p�of�sio�ál�í s��vis a Hot Li�� podpo�� 7*24. 

 
 
Popis ř�š�ní  

IS MP Manager je modulární systém, konkrétní ře!ení lze logicky poskládat dle po#adavků a potřeb 
příslu!né obecní policie. 

• Základní modul 
 
- Jedná se o základní část aplikace, ve které jsou evidovány a spravovány v!echny události, které 

obecní policie zpracovává; mimo přestupků a trestn"ch činů i ostatní události, jako je pátrání 
asistence, mimořádné události apod.  

- Zaji!ťuje, aby ka#dá událost mohla b"t podrobně popsána a zadokumentována přilo#en"mi 
fotografiemi, informacemi z mapov"ch podkladů, případně jin"mi dokumenty.  

- Aplikace si vede sama svůj vlastní číselník událostí a spisů.   
- Vede personální agendu obecní policie – osobní informace k pracovníkům, jejich dokladům, 

informace k fondu a re#imu pracovní doby, pokutov"m blokům, které byly strá#níkům vydány 
apod.  

- Umo#ňuje tvorbu sestav dle zadan"ch kritérií, protokolů a vytváření statistik pro MV.  
- Zaji!ťuje propojení se základními registry, s databází kraden"ch vozidel vedenou MV ČR, 

s databází osob v pátrání MV CR.  
- Obsahuje celou řadu dal!ích funkcí, které jsou nezbytné pro zaji!tění řádného v"konu slu#by 

strá#níka. 
 

 Správa událostí (přestupky, správní delikty, tr. činy, kontroly osob a ostatní události). 
 jednotná číselná řada událostí 
 mo#nost přidání, editace událostí 
 zobrazení historie událostí 
 víceúrovňové filtrování a řazení událostí dle vybran"ch kritérií a kombinací 
 tvorba svodek událostí 
 mo#nost vkládání dokumentů k události 

 textové dokumenty  
 obrázky (jpg, bmp, png), videosoubory (mpeg4, 3gp, avi), zvukové soubory 

(mp3, mp4) 
 mo#nost nastavit velikosti a rozli!ení souborů 
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 vizualizace místa události na mapovém podkladu (OpenStreetMap) 

 Rozhraní pro napojení na Základní registry a databáze MV. 
 on-line ztoto#nění osoby vůči Základním registrům 
 on-line napojení na DB odcizen"ch vozidel (MV) 
 on-line napojení na DB osob v pátrání (MV) 
 on line napojení na ISEP (registr přestupků veden" Ministerstvem spravedlnosti ČR) 

 
 Logování v!ech změnov"ch operací a nahlí#ení na osobní údaje v rámci IS MPP 

 Správa u#ivatelů. 
 definování u#ivatelsk"ch rolí, skupin u#ivatelů 
 definování omezení přístupů k funkcím IS MPP na základě role 

 Personalistika. 
 evidence lidsk"ch zdrojů – strá#níků, čekatelů a civilních zaměstnanců podle zákona č. 

553/1991 Sb., §1a 
 evidence termínů platnosti lékařsk"ch prohlídek, !kolení, atestů, zbrojních průkazů 

apod. 
 evidence platnosti záznamů s mo#ností automatického upozornění o blí#ící se expiraci 

záznamu formou zaslání na e-mail zaměstnance i nadřízeného pracovníka 
 fond pracovní doby 

 Evidence pokutov"ch bloků  
 mo#nost k popisu události zadat čísla vydan"ch pokutov"ch bloků, včetně případného 

tisku protokolů 
 mo#nost vytvářet přehledy z vydan"ch PB při události z pohledu na: 

 jednotlivé strá#níky 
 události 
 kombinace kritérií v"běru 

 Správa bodovan"ch dopravních přestupků 
 automatické generování dokumentu „Oznámení o ulo#ení pokuty v blokovém řízení pro 

obce s roz!ířenou působností“ s adresou věcně příslu!né ORP 

 Automatické vytváření statistik pro MV podle zákona č. 553/1991 Sb., §2, písm. i) 

 Mo#nost nadefinování tiskov"ch sestav s mo#ností dodatečné editace před vlastním tiskem 

 
• On-line napojení na centrální registr vozidel (MD) 

- Funkce zabezpečující přístup k údajům poskytnut"m obecní policii z registru motorov"ch 
vozidel MD prostřednictvím webového rozhraní. 

- Přístup je MD zřízen pro konkrétní strá#níky v souladu s Pravidly pro provoz Informačního 
systému Centrálního registru vozidel na základě #ádosti obecní policie. 

 
• Roz!iřující funkce 

 Úkoly v.2 

- Modul slou#ící k plánování úkolů. 
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 vlastních 
 pro podřízené pracovníky 
 předávání a delegování úkolů 
 zpětná odezva a hodnocení plnění úkolů 

• MDA (Mobile Device Acces) 
- Modul pro propojení IS MP Manager s mobilními zařízeními typu Smart Mobile (chytr" telefon) 

případně tablet, pomocí kter"ch je mo#no se systémem aktivně pracovat přímo v terénu. 
 

 Zaji!ťuje plnohodnotn" přístup do aplikace z terénu prostřednictvím mobilních zařízení, jako 
jsou tablety nebo „chytré“ telefony. 

 Optimalizace pro dotekové přístroje. 

 Tenk" webov" klient. 

 Obousměrná on-line komunikace terénního HW (GPRS, LTE,3G, WiFi). 

 Umo#ňuje strá#níkům operativně zadávat a ře!it události tak, jako by je ře!ili přímo 
v informačním systému na počítači. 

 Mobilní aplikace – mo#nost zadávat události a pracovat s IS MP Manager v terénu 
 GPS – připojení polohy k události – formou reverzního geocodingu je k události 

automaticky přiřazena poloha dle místa, kde je do systému z mobilního zařízení 
zadávána 

 připojení fotografie, kontaktů k události 
 propojení za Základní registry, DB MVČR (odcizená vozidla, osoby v pátrání) 
 automatické rozpoznání RZ vozidla z fotografie pořízené v MDA zařízení při zalo#ení 

události 
 GPS umo#ňuje do systému zaznamenávat informace o pohybu strá#níka/hlídky 
 Tisk oznámení o přestupku na mobilní tiskárně v terénu (podporovaná tiskárna Woosim 

WSP-R241 pro Android a iOS) 

• Publikace dokumentů 
- Modul umo#ňující zobrazení libovoln"ch dokumentů (zákonů, vyhlá!ek, fotografií osob, vozidel, 

předmětů v pátrání, případně jin"ch dokumentů) v mobilním zařízení. 

• Rozpoznání RZ 
- Modul umo#ňující zalo#ení události v dopravě pomocí fotografie registrační značky vozidla 

 
 Při zakládání události není zapotřebí vypisovat RZ vozidla 
 Událost je zakládána na podkladě fotografie RZ vozidla 
 RZ z Pořízená fotografie je automaticky přilo#ena jako dokument k události pořízené 

fotografie je automaticky vyplněna do formuláře události 
 ukládání události je provedena automaticky lustrace v DB odcizen"ch vozidel 

provozované MVČR 
 Automaticky je provedena lustrace případů t"kajících se pořízené RZ, které jsou 

vedeny  IS MP  Manager   

• Mapov" monitoring  
- Modul slou#í ke grafickému znázornění událostí na mapovém podkladu. 

 
 Variabilita mapov"ch podkladů, standardně OpenStretMap, případně vlastní mapov" podklad 
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 Podle variabilně zadan"ch kritérií lze zobrazit 
  události v mapě - „teplotní mapu“ událostí, kterou je mo#no vyu#ít k predikci a 

následné profylaxi trestné činnosti,   
   

 Dispečink - Strá#níci v mapě  
  umo#ňuje monitorovat pohyb strá#níků, propojení na kamerov" systém, 

stacionární radarovou síť apod. 
 trasa strá#níka 
 rychlostní profil strá#níka 

 různé mapové vrstvy (teplotní mapy kriminality, trasa strá#níka… 
 lze integrovat kamerové polygony, mobiliář města, kanálové vpusti…) 
 různé způsoby zobrazení – obecná, turistická, letecká, vlastní pohled…   
 mo#nost propojení na kamerov" systém, stacionární radarovou síť apod. 

 
 

• Technika 
- Modul umo#ňuje vedení informací k jak"mkoliv technick"m prostředkům. Primárně je vyu#íván 

k vedení informací o slu#ebních vozidlech, jejich technick"m prohlídkám a k záznamům a 
sledování slu#ebních jízd vozidel.     

 Evidence techniky 
 Prohlídky 
 Sledování jízd 

• Integrace na aplikace třetích stran 
- Moduly a platforma slou#ící k propojení IS MP Manager s aplikacemi třetích stran 

 SMS Parking – Integrace na ře!ení parkování GLOBDATA a.s., dříve ERIKA a.s. 
 Integrace GIS Marushka dodavatele GEOVAP spol. s r.o. 
 Integrace web Města Pardubice 
 Integrace ReDat, dodavatele RETIA a.s. 
 Integrace RadomNet, dodavatele RADOM s.r.o. 
 Integrace GEMOS 
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Příloha č. 2 
 
Hodnota ceny licence - rozpad  
 

 
Základní modul ........................................................................................................................ 275 000 Kč 
Integrace RSV ........................................................................................................................... 20 000 Kč 
Úkoly v.2 .................................................................................................................................... 10 000 Kč 
MDA ........................................................................................................................................... 80 000 Kč 
Publikace dokumentů ................................................................................................................ 10 000 Kč 
Mapov" monitoring .................................................................................................................... 80 000 Kč 
Technika .................................................................................................................................... 15 000 Kč 
SMS Parking  – integrace ERIKA .............................................................................................. 35 000 Kč 
Integrace GIS Marushka - Geovap .............................................................................................. 6 000 Kč 
Integrace web Města Pardubice .................................................................................................. 6 000 Kč 
Integrace ReDat - RETIA ........................................................................................................... 10 000 Kč 
Integrace RadomNet  RADOM .................................................................................................. 37 500 Kč 
Integrace GEMOS ..................................................................................................................... 40 000 Kč 
 
 
Cena licencí celkem .............................................................................................................. 624 500 Kč 
 
 
Cena je uvedena bez DPH.  
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Příloha č. 3 
 
Aktuálně platn" ceník IS MP Manager 
 

 
 

Moduly/funkce  Server Edition (SE) Servis (SE)* Zakoupeno 
Základní Modul  275 000 Kč 4 583 Kč  
- správa událostí, přestupků, atd.     
- statistika MV     
- informace o RZ     
- zájmové osoby     
- sestavy     
- číselníky    
- pokutové bloky     
- personalistika     
- administrace     
- Integrace      

+ Základní registry (MV)     
+ registr odcizených vozidel (MV)     
+ databáze osob v pátrání (MV)     
+ evidence přestupků ISEP     
+ Registr silničních vozidel – RSV    20 000 Kč 333 Kč  
+ AIS evidence obyvatel – AIS EO  25 000 Kč 417 Kč  
+ AIS cizinců - AISC  25 000 Kč 417 Kč  
+ Rejstřík trestů  30 000 Kč 500 Kč  
     

- Rozšiřující funkce     
+ úkoly v.2  25 000 Kč 417 Kč  
+ hlášení o ukončení služby  10 000 Kč 167 Kč  
+ jízdní kola  10 000 Kč 167Kč  

     
MDA – mobilní aplikace  80 000 Kč 1 333 Kč  

+ publikace dokumentů  10 000 Kč 167 Kč  
+ rozpoznání RZ   0 Kč  

     
Mapový monitoring   80 000 Kč 1 333 Kč  
- dispečink     
- tracking strážníka     
- teplotní mapy     
- mapové vrstvy     
     
Technika  15 000 Kč 250 Kč  
- evidence techniky     
- prohlídka a opravy     
- sledování jízd     
     
Datová schránka   40 000 Kč 667 Kč  
- příjem a odesílání pošty přes DS     

Server edition (SE) • Instalace na dedikovaném serveru klienta 

 • Hardwarové i systémové podmínky 

 • Vhodné pro velké MP  
       
Cloud edition (CE) • Provoz na serverech v cloudu 

 • Přístup přes WEBové rozhraní  
 • Vhodné pro malé a střední MP  

Zahrnuto v ceně dané slu!by či 
modulu 
Samostatná slu!ba či modul 

  
* V"echny ceny jsou uvedeny 

bez DPH 
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Moduly/funkce  Server Edition (SE) Servis Zakoupeno 
Plánování směn  90 000 Kč 1 500 Kč  
- výkazy práce     
- docházka     
- dispečink     
- plán směn     
- plán dovolených     
     
Výstrojní sklad  90 000 Kč 1 500 Kč  
- vedení výstrojního skladu     
- sledování výnosnosti výstroje         
     
Zbraně a střelivo  40 000 Kč  667 Kč  
- evidence zbraní a střeliva     
     
Tísňová linka     
- HW ústředny  15 000 Kč   
- modul Tísňová linka   90 000 Kč 1 500 Kč  
     
vSMS   30 000 Kč*   500 Kč  
- Odeslání SMS při založení vybrané     
- Definování SMS zpráv a telefonních     
- Historie odeslaných zpráv     
     
     
Integrační moduly a funkce na  SW 3.    Modul       Implementace   

+  evidence psů  30 000 Kč                60 000 Kč** 500 Kč  
+  spisová služba (GINIS, ICZ, ….)  30 000 Kč                60 000 Kč** 500 Kč  
+  PCO  30 000 Kč                60 000 Kč** 500 Kč  
+  jiná integrace  cena individuální 20% z ceny  
+  Integrace ERIKA  35 000 Kč                 583 Kč  
+  Integrace GIS Marushka    6 000 Kč                 100 Kč  
+  Integrace web města Pardubice    6 000 Kč                 100 Kč  
+  Integrace ReDat  10 000 Kč                 167 Kč  
+  Integrace RadomNet  37 500 Kč                 625 Kč  
+  Integrace GEMOS  40 000 Kč                 667 Kč  
     

SOS tlačítka SeniAngel do MP  30 000 Kč 500 Kč  
     
Přechod z Cloud Edition na Server  10 000 Kč   

 

*    Cena platí při implementaci na SMS bránu Yeastar NeoGate TG100. 
**  Odměna za implementaci bude stanovena a fakturována dle skutečné náročnosti vytvoření a  implementace 
rozhraní. 
 

Ceník slu!eb 
 

Slu!ba Cena* jednotka 

Práce analytika 1 250Kč hodina 

Práce programátora 1 250 Kč hodina 

#kolení u u!ivatele 1 250 Kč hodina 

Konzultace u u!ivatele 1 250 Kč hodina 

Konzultace v prostorách firmy FTT 950 Kč hodina 

Cestovné** 18 Kč km 

Čas stráven$ na cestě v případě vyu!ití prostředků HDO 650 Kč hod 
 

 ** Součástí cestovného jsou náklady pracovníka za čas stráven! na cestě. 
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Server Edition: 

o Cena je kalkulována pro města do počtu 200 tis. obyvatel. Nad tento počet se cena odvíjí od počtu  
                  městsk$ch obvodů (městsk$ch částí) stejně tak i pro Univerzální parkovací portál. 

o Licenční smlouva a smlouva o údržbě a podpoře je uzavírána s každým uživatelem Server Edition IS MP 
Manager. 

o Položková cena servisních služeb obsažených ve Smlouvě o údržbě a podpoře IS za 1 měsíc je uvedena u 
jednotlivých modulů. 

o Součástí ceny nejsou náklady třetích stran spojené s integrací systému třetích stran.  
 
Cloud Edition: 

o Cena je 1 Kč na jeden měsíc na počet obyvatel (min. 3 500 Kč) + 5 000 Kč implementace 
o Licenční smlouva je uzavírána s každým uživatelem Cloud Edition IS MP Manager. 
o Součástí ceny jsou i služby spojené s údržbou a podporou IS. 

 
 
Univerzální parkovací portál  

 
Moduly/funkce  Server edition (SE)  Servis/měsíc Zakoupeno 

     
Univerzální parkovací portál 250 000 Kč 4 167 Kč  
- centrální systém pro platební metody    
- parkovací zóny    
- nastavení časových pásem    
- změny a nastavení ceníků    
     
Rezidentní parkovací karty 50 000 Kč 833 Kč  
- parkovací karty a jejich držitelé     
- rozpoznání QR kódů a RZ    
- evidence a zasílání e-mailů    
     
Web-shop platby parkovacích karet 250 000 Kč 4 167 Kč  
- elektronická správa parkovacích karet    
- agenda žádostí a přihlašovacích údajů    
- prodej a prodlužování parkovacích    
- napojení platební brány třetí strany    
     
Parkování na ulici     
- platební metoda Premium SMS  60 000 Kč 1 000 Kč  
- virtuální platební terminál QR kódy  60 000 Kč 1 000 Kč  
- integrace platební automaty 60 000 Kč 1 000 Kč  
     
Parkování za závorou     
- platební metoda Premium SMS  60 000 Kč 1 000 Kč  
- virtuální platební terminál QR kódy  60 000 Kč 1 000 Kč  
- integrace platební automaty 60 000 Kč 1 000 Kč  
     
Procesní náklady  10 000 Kč *   
- projektové řízení    
- konzultace    
- zpracování, dokumentace    
- analýza    

 
* Cena za jeden den práce – kalkulováno na základě anal!zy a konkrétních potřeb města 
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Moduly/funkce  Server Edition (SE) Servis/měsíc Zakoupeno 
     
Parkovací antivandal sloupek  65 000 Kč   
- ocelový plášť a patka sloupku     
- kamera do sloupku      
- instalace a oživení sloupku      
- modul pro napojení kamery  30 000 Kč 500 Kč  
     
Monitorovací on-line vozidlo  na dotaz u FTT   
- Technologie     
- Kamery     
- Instalace na vozidlo MP     
     

 
Platnost ceníku od 01.06.2020 

 
 
 
 
 



Příloha návrhu usnesení č. 1, zpráva č. 10 jednání ZmP 27. 05. 2021 
 
 
 

 

  

 

Dodatek č. 2 
  k akcionářské dohodě 

mezi: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
a 

HokejPce 2020 s.r.o. 
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Tento dodatek č. 2 k Akcionářské dohodě uzavírají v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne následující smluvní strany (dále 
jen „Dodatek“): 

I. Statutární město Pardubice, IČ: 002 74 046, se sídlem Pernštýnské náměstí č.p. 1, 530 21 
Pardubice, zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem 

(dále jen „SMP“) 

a 

II. HokejPce 2020 s.r.o., IČ: 465 09 801, se sídlem Vančurova 407, 543 01 Vrchlabí, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 2301, 
zastoupená panem Petrem Dědkem, jednatelem 

(dále jen „Investor“) 

(SMP a Investor dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“). 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 12.6.2020 akcionářskou dohodu (dále jen „Akcionářská 
dohoda“), jejímž předmětem jsou mimo jiné vzájemné závazky Smluvních stran týkající se jejich 
spolupráce jako akcionářů společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ: 601 12 476, 
se sídlem: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1078 (dále jen „Společnost“), 
zejména stran dalšího fungování a rozvoje Společnosti; 

(B) Součástí Akcionářské dohody jsou i závazky Smluvních stran týkající se rozvoje a investic do 
Multifunkční arény, jakož i zázemí a dalších objektů, které Společnost ke svému fungování 
nezbytně potřebuje; 

(C) Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem upravit a dále specifikovat investice, které mají být na 
základě Akcionářské dohody realizovány zejména v rámci Multifunkční arény a jejího zázemí; 

(D) Smluvní strany považují za efektivní, aby aktuální projekt výstavby parkovacího domu na 
pozemcích nacházejících se v okolí Multifunkční arény byl maximálně využit, a to mimo jiné i 
k realizaci výstavby sportovního zázemí; 

(E) Smluvní strany jsou si vědomy, že v Akcionářské dohodě byl ze strany SMP převzat závazek 
realizace třetí ledové plochy v bezprostřední blízkosti Multifunkční arény, a to za podmínek 
uvedených v Akcionářské dohodě ve znění před uzavřením tohoto Dodatku. S ohledem na 
optimalizaci provozního režimu a optimalizaci nákladů na výstavbu Třetí ledové plochy 
předložilo SMP (odchylně od podmínek sjednaných v Akcionářské dohodě) návrh na realizaci 
stavby třetí ledové plochy zcela mimo areál Multifunkční arény. Investor (Společnost) je ochoten 
na tuto navrhovanou změnu přistoupit, výhradně však tehdy, pokud budou splněny podmínky 
týkající se třetí ledové plochy dále specifikované v tomto Dodatku, zejména pokud jde o 
zabezpečení dostatečné kapacity pro užívání ledových ploch ze strany Společnosti;  

(F) Smluvní strany spolu uzavřely dohodu o koordinovaném postupu, v rámci níž mimo jiné 
novelizovaly dílčí ustanovení Akcionářské dohody (aniž by dohodu o koordinovaném postupu 
výslovně označily jako dodatek č. 1 k Akcionářské dohodě); 
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DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

1. Účel Dodatku 

1.1. Účelem tohoto Dodatku je aktualizovat, optimalizovat a dále specifikovat jednotlivé investice, 
jejichž realizace byla sjednána v rámci Akcionářské dohody, a sjednat na tomto základě závazné 
termíny a podmínky pro jejich realizaci.  

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Preambule a přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku. 

2.2. Výrazy s počátečními velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přisuzován v Akcionářské 
dohodě, ledaže se v tomto Dodatku stanoví jinak.  

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si v rámci probíhajících jednání o tomto Dodatku v maximální 
možné míře vyjasnily obsah a význam výrazů a pojmů použitých v tomto Dodatku, a že v případě 
jakýchkoli pochybností o přesném významu takového výrazu si Smluvní strany tento nejasný či 
nepřesný význam výrazu použitého v tomto Dodatku nechaly náležitým způsobem vysvětlit.  

3. Změna Akcionářské dohody 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že původní znění článku 10. Akcionářské dohody se účinností tohoto 
Dodatku ruší a nahrazuje se v celém rozsahu následujícím novým zněním:  

„10.1. Investice do Multifunkční arény 

10.1. SMP se zavazuje vyvinout maximální úsilí, učinit veškeré kroky a potřebná jednání a zajistit 
realizaci následujících investic za dále stanovených podmínek: 

10.1.1 Zobrazovací led prstenec – balkony Multifunkční arény (dále jen „Led prstenec“). Smluvní 
strany si potvrzují, že tato investiční akce byla realizována v termínu uvedeném 
v Dohodě. SMP zajistí za podmínek uvedených v Nájemní smlouvě právo Společnosti 
na nájem a následný podnájem stavby Led prstence včetně instalované reklamní a 
marketingové plochy, jakož i právo Společnosti na veškeré příjmy z této reklamní a 
marketingové plochy plynoucí, a to v časech veškerých hokejových utkáních hraných 
týmy Společnosti, jakož i akcích pro obchodní partnery Společnosti.  

10.1.2 Rekonstrukce bufetů v Multifunkční aréně, včetně rekonstrukce související 
vzduchotechniky, zdravotně technologické instalace (sanitární vybavení, vodovodní 
rozvody), řešení slaboproudu včetně měření a regulace, řešení vzhledu bufetů (obklady, 
výmalba). Technologická rekonstrukce bufetů bude obsahovat i řešení silnoproudých 
rozvodů. Při realizaci se nepočítá s vybavením zařízením gastro technologií (dále vše jen 
„Rekonstrukce bufetů“). Rekonstrukce bufetů bude realizována v následujících 
termínech: 

 (a) zadání zpracování projektové dokumentace v termínu nejpozději do 30.6.2021; 

 (b)  uzavření smlouvy se zhotovitelem pro realizaci Rekonstrukce bufetů v termínu 
nejpozději do 30.1.2022;  

 (c) dokončení realizace a plnohodnotné zprovoznění (netýká se gastro technologii) v 
termínu nejpozději do 30.8.2022. 
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10.1.3 Výstavba sportovního zázemí pro potřeby zejména akademie Společnosti 
(mládežnického hokeje), a to jako součásti parkovacího domu, zahrnující mimo jiné 
rozcvičovnu, posilovnu, učebnu pro mládež, kabiny a odpovídající sociální zázemí, a to 
minimálně dle parametrů uvedených v této Dohodě a příloze č. 8A této Dohody (dále jen 
„Výstavba sportovního zázemí“). Výstavba sportovního zázemí bude realizována v 
následujících termínech: 

(a) získání stavebního povolení v termínu nejpozději do 31.3.2022; 

 (b)  uzavření smlouvy se zhotovitelem v termínu nejpozději do 31.10.2022; a 

 (c) dokončení realizace a plnohodnotné zprovoznění v termínu nejpozději do 
30.7.2024. 

 Výstavba sportovního zázemí bude realizována za splnění následujících podmínek: (i) 
celková plocha rozcvičovny a posilovny bude minimálně dle rozměrů uvedených v příloze 
č. 8A této Dohody, (ii) místnosti budou opatřeny dveřmi, které budou otevíratelné 
čipovou kartou či jiným podobným systémem, (iii) v prostorách přízemí budou dvě kabiny, 
společné záchody a společné sprchy, jedna kabina pro trenéra(y), denní učebna pro 
mládež, (iv) podlaha musí být vyhovující pro sportovní činnost (včetně posilovny) a 
trénink akademie, (v) otevíratelná okna budou po celé délce rozcvičovny a posilovny, (vi) 
bude realizována nezbytná úsporná vzduchotechnika či klimatizace zajišťující 
minimalizaci provozních nákladů. Na střeše parkovacího domu bude realizováno 
oplocené hřiště pro míčové sporty. Výstavba sportovního zázemí musí plně odpovídat 
podmínkám a požadavkům ČSLH pro fungování akademie (tak, aby příjmy od ČSLH na 
akademii byly co nejvyšší). Realizace střešního sportoviště je podmíněna získáním 
potřebných veřejnoprávních povolení, k jejichž získání vyvine SMP maximální úsilí; tím 
není jakkoli dotčen čl. 10.2. této Dohody a povinnosti Smluvních stran tam uvedené.  

SMP zajistí, aby Společnost měla výhradní právo užívat prostory, které vzniknou v rámci 
Výstavby sportovního zázemí, a to za úplatu ve výši 800,- Kč za m2/rok (právo na užívání 
míčového hřiště pro míčové sporty je stanoveno pro Společnost jako přednostní, přičemž 
úplata za užívání hřiště pro míčové sporty bude stanovena v přiměřené hodinové sazbě). 
Za tímto účelem uzavře SMP (či SMP zajistí uzavření) příslušné nájemní smlouvy se 
Společností tak, aby Společnost byla oprávněna zahájit užívání sportovního zázemí dle 
tohoto ustanovení nejpozději do 30.7.2024).  

 Pokud nebude stavba parkovacího domu (a tedy ani Výstavba sportovního zázemí) 
realizována ani do 30.7.2024, je Investor oprávněn požadovat realizaci původního řešení 
dle čl. 10.2.1. Dohody. 

10.1.4 Rekonstrukce restaurace Hattrick a jejího zázemí, zahrnující taktéž rekonstrukci 
vzduchotechniky, rekonstrukci související zdravotně technologické instalace (sanitární 
vybavení, vodovodní rozvody), řešení slaboproudu včetně měření a regulace, řešení 
vzhledu restaurace (obklady, výmalba), v předpokládané hodnotě realizace ve výši 
20.000.000,- Kč až 40.000.000,- Kč (dále jen „Rekonstrukce restaurace“). Rekonstrukce 
restaurace bude realizována v následujících termínech: 

(a) zadání studie proveditelnosti v termínu nejpozději do 30.6.2021; 

(b)  projednání a nalezení dohody na obchodním modelu spolupráce mezi Společností 
a RFP (SMP) v souvislosti s Rekonstrukcí restaurace postaveném na principu 
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finanční neutrality pro Investora a Společnost (jedná se jedná o Investici SMP) v 
termínu nejpozději do 30.11.2021; a 

 (c) dokončení realizace a plnohodnotné zprovoznění v termínu nejpozději do 
30.8.2023. 

 Smluvní strany berou na vědomí, že předpokladem pro dokončení realizace a 
plnohodnotné zprovoznění Rekonstrukce restaurace v termínu nejpozději do 30.8.2023 
je, že Investor vyvine veškeré rozumné úsilí k tomu, aby dohoda dle písm. b) byla 
nalezena. 

 Smluvní strany budou hledat vhodné obchodní modely pro realizaci Rekonstrukce 
restaurace, zahrnující jak řešení otázky výstavby a jejího financování, tak i řešení otázky 
provozu a užívání restaurace. 

10.1.5. Výstavba třetí ledové plochy (dále jen „Třetí ledová plocha“). Realizace Třetí ledové 
plochy při naplnění níže uvedených podmínek musí být provedena v následujících 
termínech: 

(a)  výběr lokality pro umístění Třetí ledové plochy v termínu nejpozději do 31.10.2021; 

 (b) získání stavebního povolení včetně zajištění majetkoprávních (např. vlastnické 
právo, nájem apod.)  titulů k realizaci a umístění Třetí ledové plochy v termínu nejpozději 
do 31.3.2022, nebo uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem nejpozději do 31.3.2022 
s využitím metody Design & Build v souladu s podmínkami Výzvy Standardizovaná 
infrastruktura 14/2020 investičního programu č. 162 55 Výstavba standardizované 
sportovní infrastruktury 2020 – 2024, č.j.: NSA-0009/2020/D/1 zahrnující povinnost 
zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci akce a obstarání stavebního povolení, 
přičemž i v takovém případě musí být získáno stavební povolení k výstavbě Třetí ledové 
plochy bez zbytečného odkladu po uzavření takové smlouvy;  

 (c) podání žádosti o dotaci v termínu nejpozději do 30.6.2022, 

(d) SMP vyvine maximální úsilí k dokončení realizace a plnohodnotnému zprovoznění 
Třetí ledové plochy v termínu do 30.7.2024. 

 Samotná realizace výstavby Třetí ledové plochy v uvedeném termínu je vázána na zisk 
dotační nebo jiné finanční participace ze zdrojů mimo rozpočet SMP nebo RFP, a to ve 
výši nejméně 70 % nákladů na realizaci budovy Třetí ledové plochy. 

 Třetí ledovou plochu je možné umístit mimo areál Multifunkční arény, aniž by Společnost 
měla předem garantováno právo na užívání Třetí ledové plochy umístěné mimo areál 
Multifunkční arény, a to výhradně za podmínky, že bude recipročně zajištěno právo 
Společnosti užívat přednostně ledovou plochu umístěnou v tzv. malé hale (tj. budově bez 
č.p./č.o., stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. st. 5623/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 12883 pro k.ú. Pardubice, 
vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice) 
(dále jen „Malá hala“), v rozsahu minimálně 80 % kapacity užívání této ledové plochy, 
jakož i možnost užití dalších prostor Malé haly a to výhradně ve prospěch týmů 
působících v rámci Společnosti, a to za podmínek uvedených v Nájemní smlouvě (dále jen 
„Užívání malé haly“). SMP zajistí, že v případě realizace Třetí ledové plochy mimo areál 
Multifunkční arény, bude mít Společnost zajištěno Užívání malé haly nejméně v rozsahu 
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stanoveném v této Dohodě a za podmínek v ní uvedených. Společnost vyvine úsilí k tomu, 
aby prioritně využívala ledovou plochu v Multifunkční aréně. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, Třetí ledovou plochu musí vlastnit SMP nebo RFP. SMP zajistí, aby 
Společnosti bylo umožněno užívat vedlejší plochy Letního stadionu (umělá tráva), a to za 
podmínek dohodnutých s RFP, které budou přiměřené. 

 Užívání malé haly musí být v rozsahu stanoveném touto Dohodou zajištěno nejpozději od 
okamžiku kolaudace (umožnění užívání) Třetí ledové plochy. 

 Pokud by došlo k realizaci Třetí ledové plochy v areálu Multifunkční arény (oproti 
aktuálním předpokladům), musí být zajištěno, aby měla Společnost dáno na výběr, zda 
využije kapacitu Třetí ledové plochy nebo Malé haly. 

10.1.6. Rekonstrukce chlazení/vzduchotechniky (dále jen „Rekonstrukce chlazení“). Smluvní 
strany berou na vědomí, že Rekonstrukce chlazení se jeví v případě realizace Třetí ledové 
plochy mimo areál Multifunkční arény nikoli jako aktuálně nezbytná, její potřeba je tak 
vázána zejména na aktuální funkčnosti těchto systémů a dále na splňování požadavků 
ELH na extraligové stadiony, respektive požadavků akademie a tréninku mládeže. SMP 
se zavazuje, že Rekonstrukci chlazení realizuje v případě, pokud by vyvstala taková 
technologická potřeba (tj. např. v situaci, kdy by stávající systém chlazení nebyl 
postačující, popřípadě by se jeho technologický stav zhoršil natolik, že by zde byla 
důvodná obava o jeho funkčnost atp.). 

10.1.7. Zvýšení elektrického příkonu. Tato investice je součástí Rekonstrukce bufetů a 
Rekonstrukce restaurace, přičemž bude v každém případě realizována v následujících 
termínech: 

 (a) zadání zpracování projektové dokumentace v termínu nejpozději do 30.6.2021; 

 (b)  uzavření smlouvy se zhotovitelem v termínu nejpozději do 30.1.2022; 

 (c) dokončení realizace a plnohodnotné zprovoznění v termínu nejpozději do 
30.8.2022. 

(čl. 10.1.1. až čl. 10.1.7. dále společně jako „Investice“). 

10.2. SMP se zavazuje v součinnosti s RFP zajistit zadání a zpracování příslušných 
projektových dokumentací, a to až do stupně dokumentace pro provedení stavby, na všechny 
Investice uvedené v tomto článku (čl. 10) Dohody, a to v termínech uvedených v čl. 10.1. této 
Dohody, a pokud tyto termíny výslovně uvedeny nejsou, v takovým termínech, aby byly termíny 
realizace a umožnění plnohodnotného užívání jednotlivých Investic včas a řádně splněny. SMP v 
součinnosti s RFP vyvine maximální úsilí k tomu, aby získalo veškerá potřebná veřejnoprávní či 
jiná rozhodnutí, povolení, souhlasy, oprávnění, stanoviska atp., výslovně včetně územního a 
stavebního povolení a kolaudačního souhlasu/rozhodnutí (dále jen „Rozhodnutí“), nezbytná pro 
realizaci (stavební a jinou) Investic a jejich plnohodnotné užívání, a to bez zbytečného odkladu 
po  15.6.2021, nejpozději v termínech uvedených v čl. 10.1. této Dohody, a pokud tyto termíny 
výslovně uvedeny nejsou, v takovým termínech, aby byly termíny realizace a umožnění 
plnohodnotného užívání jednotlivých Investic uvedené v čl. 10.1. Dohody včas a řádně splněny, 
přičemž za tímto účelem učiní veškeré potřebné kroky a jednání, zejména zajistí přípravu 
potřebných podkladů pro příslušná řízení, podá bezvadné žádosti o vydání příslušných 
Rozhodnutí, bezodkladně doplní/opraví potřebné podklady/žádosti/dokumenty, pokud by to 
bylo nezbytné (či pokud by to bylo požadováno ze strany orgánů veřejné moci) a učiní i další 
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potřebné kroky pro vydání Rozhodnutí (včetně příslušných procesních kroků); to platí obdobně 
pro podání žádosti o dotaci pro realizaci Třetí ledové plochy a řízení o ní. Realizace Investic nesmí 
ohrozit provoz a činnost Společnosti. SMP zajistí veškeré kroky a jednání uvedená v tomto článku 
(čl. 10) Dohody a/nebo nezbytná pro realizaci Investic, včetně podání příslušných žádostí o 
dotace, zajištění financování, zajištění studií proveditelnosti, zajištění veškeré dokumentace 
(projektové dokumentace, realizační dokumentace atp.), Rozhodnutí, a realizace jednotlivých 
Investic, a to v termínech uvedených v této Dohodě. Pokud tyto termíny nejsou uvedeny, je 
povinností SMP postupovat takovým způsobem, aby tyto Investice byly realizovány v co 
nejkratším čase. Pokud by došlo z objektivních důvodů k prodloužení příslušného územního , 
stavebního či kolaudačního řízení, není SMP po dobu takového prokazatelného prodloužení 
z objektivních důvodů v prodlení s realizací příslušných termínů; prodloužením z objektivních 
důvodů se rozumí výhradně taková situace, kdy dojde k prodloužení příslušného řízení z důvodu, 
který neleží ve sféře SMP či RFP a/nebo není zaviněn či jinak způsoben a/nebo vyvolán jejich 
pochybením či opomenutím. Pokud se v této Dohodě hovoří o rozhodnutích (územním 
rozhodnutí, stavebním povolení apod.), má se tím na mysli zásadně pravomocná a účinná 
rozhodnutí. 

10.3. SMP bude při realizaci Investic do Multifunkční arény vždy postupovat v úzké součinnosti a 
maximální koordinaci a spolupráci se Společností, pročež veškeré kroky SMP za účelem přípravy 
realizace Investic do Multifunkční arény, jakož i spočívající v jejich samotné realizaci, bude se 
Společností průběžně vždy na jednotlivých stupních přípravy konzultovat (např. ve fázi přípravy 
Plánu investičního rozvoje, přípravy projektů, přípravy projektové dokumentace, přípravy 
realizační dokumentace, přípravy a realizace jednotlivých Investic s tím, že ve fázi studie daného 
investičního záměru (předcházející přípravě projektové dokumentace, tj. např. studie 
proveditelnosti, hmotová studie atp.) a dále ve fázi vyhotovení prováděcí dokumentace k 
realizaci dané Investice je zapotřebí souhlas Společnosti (s touto dokumentací či studiemi). 
Investor zajistí, aby Společnost součinnost a tento souhlas poskytla bez zbytečného odkladu vždy, 
pokud budou předložené studie a realizační dokumentace odpovídat schválenému Plánu 
investičního rozvoje a současně budou reflektovat oprávněné zájmy Společnosti. Veškeré 
parametry Investic do Multifunkční arény musí vždy respektovat oprávněné zájmy a požadavky 
Společnosti, jakož i oprávněné potřeby pardubického hokeje. SMP bude Společnost a Investora 
pravidelně informovat o postupu přípravy a realizace Investic, včetně jakýchkoli případných 
problémů, které se objeví v rámci jejich přípravy a realizace (např. negativní stanoviska v rámci 
povolovacích řízení atp.); tyto informace sdělí SMP Společnosti (Investorovi) vždy i k jejich 
žádosti, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů od doručení žádosti.  

10.4. SMP garantuje, že po celou dobu trvání této Dohody bude vyvíjet maximální úsilí a činit veškerá 
jednání vedoucí k zajištění řádné a včasné realizace Investic, jak jsou uvedeny v této Dohodě, 
respektive jak budou dále specifikovány v průběhu jejich realizace, přičemž Investor zajistí, aby 
mu Společnost poskytla veškerou rozumnou součinnost.  

10.5. Závazky SMP uvedené v tomto článku (čl. 10) Dohody platí stejně i pro případ, že Investice do 
Multifunkční arény bude realizovat/financovat (spolufinancovat) subjekt odlišný od SMP (např. 
RFP).“ 

3.2. Ostatní ustanovení Akcionářské dohody nejsou tímto Dodatkem nijak dotčena a zůstávají 
v celém rozsahu platná a účinná.  

4. Další práva a povinnosti Smluvních stran 

4.1. SMP a Investor společně zajistí, aby došlo k následující změně stanov Společnosti:  
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4.1.1. zrušení aktuálního znění článku 19 stanov Společnosti v celém rozsahu a jeho nahrazení 
následujícím novým zněním: 

„Článek 19 

POVINNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA 

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. 

2. Člen představenstva vykonává funkci osobně.  

3. Člen představenstva je taktéž povinen respektovat omezení vyplývající ze zákazu 
konkurence, která pro něj vyplývají ze stanov Společnosti.    

4. Zákaz konkurence je stanoven výhradně v rámci stanov Společnosti, a to 
v následujícím rozsahu: (i) člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti 
společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, (ii) člen představenstva nesmí být členem 
statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným předmětem činnosti nebo osobou v 
obdobném postavení, ledaže jde o koncern a (iii) člen představenstva se nesmí účastnit 
na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako 
ovládající osoba jiné osoby se stejným předmětem činnosti.   

5. Pokud člen představenstva upozornil před svou volbou či jmenováním do funkce na 
některou skutečnost týkající se zákazu konkurence, anebo vznikla-li tato skutečnost 
později, bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, platí, že tento člen představenstva 
činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá, ledaže orgán příslušný k jeho volbě vyslovil 
nesouhlas s působením tohoto člena představenstva v této funkci, a to buď při jeho volbě 
nebo, vznikla-li tato skutečnost později, do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na takovouto 
okolnost upozorněn.“  

4.1.2. zrušení aktuálního znění článku 23 stanov Společnosti v celém rozsahu a jeho nahrazení 
následujícím novým zněním: 

„Článek 23 

POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY 

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. 

2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. 

3. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení vyplývající ze zákazu 
konkurence, která pro něj vyplývají ze stanov Společnosti.  

4. Zákaz konkurence je stanoven výhradně v rámci stanov Společnosti, a to 
v následujícím rozsahu: (i) člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti 
společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, (ii) člen dozorčí rady nesmí být členem 
statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným předmětem činnosti nebo osobou v 
obdobném postavení, ledaže jde o koncern a (iii) člen dozorčí rady se nesmí účastnit na 
podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako 
ovládající osoba jiné osoby se stejným předmětem činnosti. 
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5. Pokud člen dozorčí rady upozornil před svou volbou či jmenováním do funkce na 
některou skutečnost týkající se zákazu konkurence, anebo vznikla-li tato skutečnost 
později, bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, platí, že tento člen dozorčí rady činnost, 
které se zákaz týká, zakázanou nemá, ledaže orgán příslušný k jeho volbě vyslovil 
nesouhlas s působením tohoto člena dozorčí rady v této funkci, a to buď při jeho volbě 
nebo, vznikla-li tato skutečnost později, do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na takovouto 
okolnost upozorněn.“ 

4.2. K přijetí změny stanov dle čl. 4.1 tohoto Dodatku musí dojít na nejbližší valné hromadě 
Společnosti, a to nejpozději do šedesáti (60) od uzavření tohoto Dodatku. SMP a Investor za tím 
účelem podniknou veškeré potřebné kroky a jednání. SMP a Investor zajistí svolání příslušné 
valné hromady.  

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že SMP schválilo na zasedání Rady SMP konané 12.4.2021, 
usnesení č. R/5491/2021, příkazní smlouvu k provozování parkovacích ploch u MFA (dále jen 
„Příkazní smlouva“), na základě které byl RFP pověřen k pronájmu v této Příkazní smlouvě 
definovaných pozemků Společnosti za účelem uspokojení jejích potřeb užívání parkovacích míst. 
SMP v tomto ohledu potvrzuje a výslovně ujišťuje Investora a Společnost, že RFP disponuje na 
základě této platné a účinné Příkazní smlouvy veškerými právy nezbytnými pro uzavření a řádné 
plnění nájemní smlouvy mezi RFP, jako pronajímatelem, a Společností, jako nájemcem (a/nebo 
jiné obdobné smlouvy) k předmětným pozemkům, tj. ke zřízení řádného užívacího titulu 
Společnosti (a jí určených osob) k užití parkovacích stání tak, aby je mohla Společnost (jí určené 
osoby) nerušeně užívat na základě smlouvy uzavřené mezi RFP a Společností, a to plně v souladu 
s požadavky Akcionářské dohody.  

5. Vyhotovení 

5.1. Tento Dodatek je vyhotoven v třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž Investor obdrží 
jedno (1) vyhotovení a SMP dvě (2) vyhotovení. 

6. Přílohy 

6.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je i jeho příloha (označená jako Příloha č. 8A Dohody), a to 
Nákres umístění sportovního zázemí v rámci parkovacího domu. 

7. Veřejnoprávní doložka 

7.1. SMP ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno 
Zastupitelstvem města Pardubic na jeho [●] zasedání konaném dne [●], č. usnesení [●]. 

8. Prohlášení o přístupnosti Dodatku 

8.1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, aby tento Dodatek včetně jeho příloh byl 
uveřejněn v registru smluv v souladu s pravidly obsaženými v zákonu č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

8.2. Zveřejnění tohoto Dodatku, jakož i smluv souvisejících a uzavíraných v souvislosti s ním, 
v registru smluv, včetně zajištění veškerých kroků a potřebných jednání, zajistí SMP bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do tří (3) dnů po uzavření Dodatku, a bude o něm bezodkladně, 
nejpozději do tří (3) dnů od jejího zveřejnění, informovat Investora. 
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9. Účinnost 

9.1. Tento Dodatek je platný ode dne jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinný dnem jeho 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s pravidly obsaženými v Zákonu o registru 
smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, 
na důkaz čeho připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a 
vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční. 

 
V ________________ dne _____________ 

 

 V ________________ dne _______________ 

 
 
 
 

  
 
 

Statutární město Pardubice 
Ing. Martin Charvát 

primátor 

 HokejPce 2020 s.r.o. 
Petr Dědek 

jednatel 
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STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 

 
 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

Článek 1 
Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 

1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.  
2. Sídlo společnosti: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 01. 
3. Identifikační číslo: 48171590. 
4. Předmět podnikání společnosti: 

a) Projektová činnost ve výstavbě,  
b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
c) Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
Článek 2 

Základní kapitál  
1. Základní kapitál společnosti činí 1.487.545.000,- Kč. 
2. Základní kapitál je splacen v rozsahu 100 %. 
 

Článek 3 
Akcie 

1. Základní kapitál je rozvržen na akcie: 
a) 1.485.951 ks akcií na jméno po 1.000, - Kč jmenovité hodnoty s omezenou převoditelností, 
b) 1.594 ks akcií na jméno po 1.000, - Kč jmenovité hodnoty bez omezení převoditelnosti. 

2. Akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou imobilizovány. 
3. K účinnosti převodu akcie se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře a předložení akcie společnosti. 
4. Akcie na jméno s omezenou převoditelností jsou převoditelné jen po předchozím souhlasu valné hromady, a to 

pouze mezi akcionáři společnosti, nebo akcionářem společnosti a územním samosprávným celkem (obcí). 
5. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisují údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. 

Tento seznam obsahuje také datovou schránku nebo e-mailovou adresu akcionářů a číslo jejich bankovního účtu. 
6. Má se za to, že akcionářem je ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového akcionáře do 

tohoto seznamu bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. 
7. Společnost vydá každému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů. 

Učiní tak bez zbytečného odkladu po doručení žádosti akcionáře. 
8. Akcie může být ve spoluvlastnictví několika osob. Spoluvlastníci akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude 

vykonávat práva spojená s akcií. 
9. Společnost může vydat hromadné listiny. Hromadnou listinou se nahrazuje více akcií téhož druhu o stejné jmenovité 

hodnotě. Společnost je povinna vydat vlastníku hromadné listiny na jeho písemnou žádost jednotlivé akcie, 
popřípadě hromadné listiny, které je nahrazují. 

 
Článek 4 

Práva akcionáře  
1. Akcionář má právo: 

a) podílet se na řízení společnosti, 
b) účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, 
c) požadovat a obdržet vysvětlení na valné hromadě k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, 
d) uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, 
e) podílet se na zisku a na jiných vlastních zdrojích, které valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, 
f) podílet se na likvidačním zůstatku v případě zrušení společnosti s likvidací. 

2. Při uplatnění práva na vysvětlení k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nesmí text žádosti akcionáře 
obsahovat více než 100 slov, jinak se k němu nepřihlíží. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou 
hromadu a před jejím konáním. Akcionář může uplatnit právo na vysvětlení také na valné hromadě a v takovém 
případě má pro přednesení své žádosti 2 minuty. 

3. Při uplatnění práva činit návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady má akcionář pro 
přednesení svého návrhu (protinávrhu) na valné hromadě 2 minuty. 
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4. Kvalifikovaní akcionáři mají dále právo: 
a) žádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, 
b) žádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad valné hromady za předpokladu, že ke každé 

záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení řádně odůvodněno. Žádost musí být doručena společnosti 
nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (čl. 8 odst. 7 písm. e)), 

c) žádat dozorčí radu o přezkoumání působnosti představenstva v určených záležitostech, 
d) domáhat se akcionářskou žalobou plnění proti členu představenstva nebo členu dozorčí rady nebo proti 

akcionáři. 
5. Kvalifikovaným akcionářem se rozumí akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu. 
 
 

II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
 

Článek 5 
Systém vnitřní struktury společnosti 

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. 
2. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada. 
 

1. VALNÁ HROMADA 
 

Článek 6 
Působnost valné hromady 

1. Do působnosti valné hromady náleží: 
a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným 

představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, 
b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, 
c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního 

kursu, 
d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 
e) volba a odvolání členů představenstva, 
f) volba a odvolání členů dozorčí rady,  
g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, popřípadě mezitímní účetní závěrky, stanoví-

li povinnost jejího vyhotovení právní předpis, 
h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, 
i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, 
j) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, 
k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, 

schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, 
l) rozhodnutí o přeměně společnosti, 
m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu 

skutečného předmětu podnikání společnosti, 
n) schválení smlouvy o tichém společenství a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných 

vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení, 
o) rozhodování o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy a druhu akcií, o omezení 

převoditelnosti akcií na jméno nebo o přeměně akcií na zaknihované akcie a naopak. 
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. 
 

Článek 7 
Účast na valné hromadě 

1. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být písemná  
a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře 
na plné moci musí být úředně ověřen. 

2. Jednání valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. 
3. Jednání valné hromady se dále mohou zúčastnit osoby pozvané představenstvem nebo dozorčí radou. 
4. S akcionářem může být přítomna na valné hromadě další osoba pouze pokud je přítomnost konkrétní osoby předem 

schválena představenstvem nebo dozorčí radou. 
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Článek 8 
Svolávání valné hromady 

1. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, alespoň jednou za účetní období tak, aby se konala 
nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.  

2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu: 
a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení 

z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze 
s ohledem na všechny okolnosti očekávat, 

b) dostane-li se společnost do úpadku, 
c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, 
d) požádá-li o její svolání dozorčí rada, 
e) požádá-li o její svolání kvalifikovaný akcionář (čl. 4 odst. 5). 

3. Na žádost kvalifikovaného akcionáře svolá představenstvo valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů 
ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, zmocní soud k jejímu svolání 
kvalifikovaného akcionáře, který o to požádá.  

4. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada, popřípadě její člen.  
5. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na 

internetových stránkách společnosti. Současně svolavatel zašle pozvánku na valnou hromadu akcionářům do 
datové schránky nebo na e-mailovou adresu (čl. 3 odst. 5). Nemá-li akcionář datovou schránku nebo elektronickou 
adresu, svolavatel mu zašle pozvánku na valnou hromadu do bydliště (sídla).  

6. Lhůta uvedená v předchozím odstavci neplatí pro svolání náhradní valné hromady, kdy se lhůta zkracuje na 15 dnů.  
7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: 

a) obchodní firmu a sídlo společnosti, 
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, 
c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, 
d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, 
e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, kterým je den předcházející konání valné hromady, 
f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.   

8. Na žádost kvalifikovaných akcionářů je svolavatel povinen zařadit na pořad jednání valné hromady jím požadovanou 
záležitost.  

9. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti. 
 
 

Článek 9 
Jednání valné hromady 

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.  
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda zasedání. 
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, zapisovatel a dva zvolení 

ověřovatelé. 
4. Akcionáři hlasují při jednání valné hromady veřejně formou hlasovacích lístků, které obdrží při jednání valné 

hromady. 
5. Valná hromada nejprve hlasuje o návrhu předloženém představenstvem. Není-li tento návrh přijat, valná hromada 

hlasuje o návrhu předloženém dozorčí radou. Není-li ani tento návrh přijat, valná hromada hlasuje o návrzích 
předložených akcionáři v pořadí, v jakém je předložili. 

 

 
Článek 10 

Schopnost valné hromady se usnášet  
1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota 

přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. 
2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu 

se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů. 
3. Svolavatel zašle akcionářům pozvánku na náhradní valnou hromadu do 15 dnů ode dne, na který byla svolána 

původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla 
svolána původní valná hromada. 

4. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě 
rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. 
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Článek 11 
Rozhodování valné hromady  

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny 
podle odstavců 2 až 6. 

2. U záležitostí uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c), d), k), m) se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny 
hlasů přítomných akcionářů.  

3. K rozhodnutí o přeměně společnosti se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.  
4. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení 

převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů 
přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. 

5. K rozhodování o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních 
dluhopisů, o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení 
přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu 
nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. 

6. K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje 
také souhlas všech dotčených akcionářů. 

7. Rozhodnutí valné hromady podle odstavců 2 až 6 musí být osvědčeno veřejnou listinou (notářským zápisem). 
8. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty 

akcií představuje 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti odpovídá počtu vydaných akcií (čl. 3 odst. 1). 
 

Článek 12 
Rozhodování per rollam (mimo valnou hromadu) 

1. O záležitostech, o kterých je oprávněna rozhodovat valná hromada, může být také rozhodováno mimo valnou 
hromadu (rozhodování per rollam). V takovém případě osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem 
akcionářům návrh rozhodnutí, který musí obsahovat text navrhovaného rozhodnutí, jeho odůvodnění, lhůtu pro 
doručení vyjádření akcionáře a podklady potřebné pro jeho přijetí. 

2. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí 15 dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí akcionáři. 
3. Osoba, která činí návrh rozhodnutí per rollam, ho zašle akcionářům do datové schránky nebo na e-mailovou adresu 

(čl. 3 odst. 5). Nemá-li akcionář datovou schránku nebo e-mailovou adresu, zašle tento návrh akcionářům do 
bydliště (sídla). 

4. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle odstavce 2 osobě, která učinila návrh per rollam, souhlas s návrhem usnesení, 
platí, že s tímto návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. 

5. V případech, kdy musí být rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou (notářským zápisem), musí mít 
návrh rozhodnutí per rollam formu veřejné listiny. V takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny  
o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření 
týká, kdy podpis akcionáře na vyjádření musí být úředně ověřen. V ostatních případech postačí, je-li rozhodnutí 
akcionáře učiněno písemnou formou podle občanského zákoníku. 

 

2. PŘEDSTAVENSTVO 
 

Článek 13 
Působnost představenstva, jeho složení a funkční období 

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. 
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Rozhoduje ve všech záležitostech společnosti, které nejsou 

zákonem nebo stanovami svěřeny do působnosti valné hromady. 
3. Společnost může zastupovat každý člen představenstva samostatně. Za společnost se členové představenstva 

podepisují tak, že k její obchodní firmě připojí svůj podpis. 
4. Představenstvo jmenuje ředitele společnosti. 
5. Představenstvo může udělit prokuru podle občanského zákoníku. 
6. Představenstvo společnosti má pět členů. 
7. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období pro každého jednotlivého člena 

představenstva je čtyřleté a jeho opětovná volba je možná. 
8. Představenstvo volí předsedu a místopředsedu. 
9. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným sdělením doručeným představenstvu. Výkon funkce 

končí dnem, kdy odstoupení bylo projednáno nebo mělo být projednáno představenstvem.  
10. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná 

hromada do 2 měsíců nového člena. Místo toho může představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, 
jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. 

11. Členem představenstva může být ten, kdo je svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání  
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a u koho nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.  
12. Člen představenstva nesmí být současně členem dozorčí rady. 
 

Článek 14 
Svolávání zasedání představenstva 

1. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc, nejméně jednou za 3 měsíce.  
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo jím pověřená osoba pozvánkou na e-mailovou adresu členů 

představenstva, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům 
představenstva doručena ve lhůtě nejméně 7 dnů před konáním zasedání. V případě naléhavé potřeby lze svolat 
zasedání představenstva ve lhůtě kratší, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové. Předseda je povinen svolat 
zasedání představenstva vždy, požádají-li o to alespoň dva členové představenstva nebo dozorčí rada.  

3. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, pokud se nerozhodne jinak. 
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání členy dozorčí rady nebo jiné osoby. Na zasedání vždy 

přizve předsedu dozorčí rady. 
5. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. 
 
 

Článek 15 
Zasedání představenstva 

1. Zasedání představenstva řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. 
2. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, v jeho 

nepřítomnosti místopředseda, a zapisovatel. Zápis musí obsahovat seznam přítomných členů představenstva. 
V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi 
hlasování. Uvedou se také stanoviska menšiny členů představenstva, jestliže o to požádají. 

3. Pokud se ze závažných důvodů nemůže člen představenstva zúčastnit jednání představenstva a chce vyjádřit svůj 
názor, musí mít jeho stanovisko písemnou formu. 

 

Článek 16 
Usnášeníschopnost představenstva a jeho rozhodování  

1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas. 
3. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy nehlasuje člen představenstva, kterého se volba nebo odvolání týká. 
4. V nutných případech může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo 

hlasováním s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům představenstva. 
Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů. Podmínkou pro přijetí 
takového rozhodnutí je možnost předchozího ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo. 
Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva. Bližší 
podmínky hlasování nebo rozhodování s využitím technickcých prostředků může stanovit představenstvo.  

5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda nebo jím pověřená 
osoba.  

 

Článek 17 
Povinnosti členů představenstva 

1. Členové představenstva jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a dodržovat pravidla o střetu zájmů ve 
smyslu zákona o obchodních korporacích. Dále jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích  
a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. 

2. Členové představenstva jsou povinni dodržovat zákaz konkurence podle zákona o obchodních korporacích. 
3. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí smlouvou o výkonu funkce a podpůrně 

ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. 
 

3. DOZORČÍ RADA 
 

Článek 18 
Působnost dozorčí rady, její složení a funkční období  

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost 
společnosti. K provedení kontrolní činnosti může dozorčí rada pověřit jinou osobu. 

2. Dozorčí rada společnosti má sedm členů. 
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období pro každého jednotlivého člena dozorčí rady je 

čtyřleté a jeho opětovná volba je možná. 
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4. Dozorčí rada volí předsedu a místopředsedu. 
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným sdělením doručeným dozorčí radě. Výkon funkce končí 

dne, kdy odstoupení bylo projednáno nebo mělo být projednáno dozorčí radou. 
6. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná 

hromada do 2 měsíců nového člena. Místo toho může dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat 
náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. 

7. Členem dozorčí rady může být ten, kdo je svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání  
a u koho nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. 

8. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva. 
 

Článek 19 
Svolávání a zasedání dozorčí rady 

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za 3 měsíce. 
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo jím pověřená osoba pozvánkou na e-mailovou adresu členů 

dozorčí rady, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady 
doručena nejméně 7 dnů před konáním zasedání. V případě naléhavé potřeby lze svolat zasedání dozorčí rady ve 
lhůtě kratší, pokud s tím souhlasí všichni její členové. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, 
požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo anebo kvalifikovaný akcionář (čl. 4 odst. 5), pokud 
současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání. 

3. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, pokud se nerozhodne jinak. 
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy představenstva nebo jiné osoby. Na zasedání vždy 

přizve předsedu představenstva. 
5. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. 
 

Článek 20 
Zasedání dozorčí rady 

1. Zasedání dozorčí rady řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. 
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, v jeho 

nepřítomnosti místopředseda, a zapisovatel. Zápis musí obsahovat seznam přítomných členů dozorčí rady. V zápisu 
se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. 
Uvedou se také stanoviska menšiny členů dozorčí rady, jestliže o to požádají. 

3. Pokud se ze závažných důvodů nemůže člen dozorčí rady zúčastnit jednání dozorčí rady a chce vyjádřit svůj názor, 
musí mít jeho stanovisko písemnou formu. 

 
Článek 21 

Usnášeníschopnost dozorčí rady a její rozhodování 
1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. 
3. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy nehlasuje člen dozorčí rady, kterého se volba nebo odvolání týká. 
4. V nutných případech může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo hlasováním 

s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům dozorčí rady. Usnesení je přijato, 
jestliže pro něj hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů. Podmínkou pro přijetí takového rozhodnutí je 
možnost předchozího ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo. Rozhodnutí učiněné mimo 
zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady. Bližší podmínky hlasování nebo rozhodování 
s využitím technickcých prostředků může stanovit představenstvo. 

5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda nebo jím 
pověřená osoba. 

 
Článek 22 

Povinnosti členů dozorčí rady 
1. Členové dozorčí rady jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a dodržovat pravidla o střetu zájmů podle 

zákona o obchodních korporacích. Dále jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích  
a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. 

2. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat zákaz konkurence podle zákona o obchodních korporacích. 
3. Práva a povinnosti mezi společností a členem dozorčí rady se řídí smlouvou o výkonu funkce a podpůrně 

ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. 
 

Článek 23 
Odměny a tantiémy členů představenstva a dozorčí rady 

1. Členům představenstva a dozorčí rady náleží odměna a podíl na zisku (tantiéma). 
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2. Výši odměny a tantiémy schvaluje na návrh představenstva valná hromada. 
3. Společnost vyplácí odměnu členům představenstva (dozorčí rady) měsíčně formou zálohy, a to ve výplatních 

termínech určených pro výplatu mezd zaměstnanců společnosti. 
4. Pokud valná hromada neschválí výplatu odměn členům představenstva (dozorčí rady) nebo schválí výplatu odměn 

v částce nižší, než byly vyplacené zálohy, jsou členové představenstva (dozorčí rady) povinni vyplacené zálohy vrátit 
ve lhůtě dvou měsíců podle občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. 

5. Tantiému vyplácí společnost členům představenstva (dozorčí rady) po schválení valnou hromadou. 
6. Členům představenstva (dozorčí rady) náleží poměrná část tantiémy, pokud jejich působení v představenstvu 

(dozorčí radě) netrvá po celý rok. 
7. Členové představenstva (dozorčí rady) nemají nárok na odměnu nebo tantiému v případech stanovených zákonem. 
 

III. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 
 

Článek 24 
Účetnictví společnosti 

1. Společnost vede účetnictví. Jeho řádné vedení zajišťuje představenstvo. 
2. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem v případech stanovených zákonem o účetnictví. 
3. Představenstvo uveřejní účetní závěrku alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady způsobem stanoveným 

pro svolání valné hromady (čl. 8 odst. 5). Společně s účetní závěrkou představenstvo uveřejní také zprávu  
o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. 

 
Článek 25 

Rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti 
1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po 

přezkoumání dozorčí radou. 
2. Společnost není oprávněna použít zisk k rozdělení v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích. 

 
Článek 26 

Rezervní fond 
1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti. 
2. Rezervní fond lze doplňovat z čistého zisku společnosti. 
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo na základě předchozího stanoviska dozorčí rady. 
4. V případech stanovených zákonem o obchodních korporacích společnost vytváří zvláštní rezervní fond. 
 

Článek 27 
Změny výše základního kapitálu 

1. O změnách výše základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek a způsobem 
stanoveným zákonem o obchodních korporacích.  

2. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby podle zákona o obchodních korporacích rozhodlo  
o zvýšení základního kapitálu.  

3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada nebo na 
základě pověření valné hromady představenstvo způsob a podmínky jejich upisování i splácení. 

 
IV. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 
Článek 28 

Oznamování 
1.  Právní skutečnosti stanovené zákonem, stanovami a rozhodnutím valné hromady, uveřejňuje společnost na 

internetové adrese http://www.vakcr.cz/. 
2.  Písemnosti určené akcionářům doručuje společnost do datové schránky nebo na e-mailovou adresu (čl. 3 odst. 5). 

Akcionář oznámí jejich změnu bez zbytečného odkladu společnosti. Nemá-li akcionář datovou schránku nebo  
e-mailovou adresu, společnost mu doručuje písemnosti do bydliště (sídla). 

 
Článek 29  

Závěrečná ustanovení  
1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada. 
2. Společnost je podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku. 
3. Právní poměry stanovami neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních 

korporacích a občanským zákoníkem. 
4. Toto znění stanov je účinné ke dni 9.6.2021. 

http://www.vakcr.cz/


K bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady dne 17.6.2021 
 
NÁVRH USNESENÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI NEPENĚŽITÝMI VKLADY 

 

Valná hromada za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále 
také jen „ZOK“) a stanovami společnosti v souladu s ustanovením § 474 a násl. ZOK a dle ustanovení 
§ 8, § 21 bod 2, písm. e), § 30 bod 3 písm. o) stanov společnosti rozhoduje o zvýšení základního 
kapitálu společnosti upsáním nových akcií nepeněžitými vklady. Představenstvo předkládá valné 
hromadě ke schválení tento návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady: 

1.  Rozsah zvýšení základního kapitálu  

Základní kapitál se zvyšuje o částku 54,535.000,- Kč (slovy: padesát čtyři milionů pět set třicet pět 
tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se 
nepřipouští. Upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští. 

2.  Počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií a forma upisovaných akcií 

Počet akcií: 54 535 (slovy: padesát čtyři tisíc pět set třicet pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 
(slovy: jeden tisíc korun českých). 

Druh akcií: kmenové akcie. 

Forma akcií: akcie na jméno, listinná podoba s omezenou převoditelností. 

3.  Přednostní právo 

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatňuje. 

4.  Určení zájemců k upsání nových akcií 

K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu ve výši 54,535.000,- Kč (slovy: padesát čtyři 
milionů pět set třicet pět tisíc korun českých) jsou oprávněni 

4.1 Obec Bezděkov, IČ 00273325, se sídlem Bezděkov 60, 535 01 Přelouč, která upíše 4 691 (slovy: 
čtyři tisíce šest set devadesát jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o 
jmenovité hodnotě 4,691.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set devadesát jedna tisíc korun 
českých), 

4.2 Obec Břehy, IČ 00273392, se sídlem Bahníkova 8, 535 01 Břehy, která upíše 5 250 (slovy: pět tisíc 
dvě stě padesát) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 
5,250.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě padesát tisíc korun českých), 

4.3 Obec Čepí, IČ 00273457, se sídlem Čepí 79, 533 32 Čepí, která upíše 132 (slovy: jedno sto třicet 
dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 132.000,- 
Kč (slovy: jedno sto třicet dva tisíc korun českých), 

4.4 Město Dašice, IČ 00273481, se sídlem Komenského 25, 533 03 Dašice, které upíše 810 (slovy: 
osm set deset) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 
810.000,- Kč (slovy: osm set deset tisíc korun českých), 

4.5 Obec Hlavečník, IČ 00273554, se sídlem Hlavečník 28, 533 10 Hlavečník, která upíše 1 940 (slovy: 
jeden tisíc devět set čtyřicet) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o 
jmenovité hodnotě 1,940.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set čtyřicet tisíc korun českých), 



 

4.6 Obec Hrobice, IČ 00273635, se sídlem Hrobice 28, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic, která upíše 
3 475 (slovy: tři tisíce čtyři sta sedmdesát pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem 
tedy akcie o jmenovité hodnotě 3,475.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát pět tisíc 
korun českých), 

4.7 Město Chvaletice, IČ 00273660, se sídlem U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice, které upíše 538 
(slovy: pět set třicet osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité 
hodnotě 538.000,- Kč (slovy: pět set třicet osm tisíc korun českých), 

4.8 Obec Jankovice, IČ 00273694, se sídlem Jankovice 27, 535 01 Přelouč, která upíše 1 891 (slovy: 
jeden tisíc osm set devadesát jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o 
jmenovité hodnotě 1,891.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set devadesát jedna tisíc korun 
českých), 

4.9 Město Lázně Bohdaneč, IČ 00273350, se sídlem Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, 
které upíše 3 456 (slovy: tři tisíce čtyři sta padesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 
celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3,456.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta padesát šest 
tisíc korun českých), 

4.10 Obec Mikulovice, IČ 00273961, se sídlem Valčíkova 52, 530 02 Pardubice 2, která upíše 4 366 
(slovy: čtyři tisíce tři sta šedesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie 
o jmenovité hodnotě 4,366.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta šedesát šest tisíc korun českých), 

4.11 Obec Morašice, IČ 00580678, se sídlem Morašice 59, 535 01 Přelouč, která upíše 1 074 (slovy: 
jeden tisíc sedmdesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o 
jmenovité hodnotě 1,074.000,- Kč (slovy: jeden milion sedmdesát čtyři tisíc korun českých), 

4.12 Obec Moravany, IČ 00273988, se sídlem nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, která upíše 4 655 
(slovy: čtyři tisíce šest set padesát pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie 
o jmenovité hodnotě 4,655.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set padesát pět tisíc korun českých), 

4.13 Obec Němčice, IČ 00580589, se sídlem Němčice 96, 533 52 Němčice, která upíše 1 411 (slovy: 
jeden tisíc čtyři sta jedenáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o 
jmenovité hodnotě 1,411.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta jedenáct tisíc korun českých), 

4.14 Obec Opatovice nad Labem, IČ 00274011, se sídlem Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad 
Labem, která upíše 6 511 (slovy: šest tisíc pět set jedenáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- 
Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 6,511.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set jedenáct 
tisíc korun českých), 

4.15 Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, které 
upíše 3 667 (slovy: tři tisíce šest set šedesát sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 
celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3,667.000,- Kč (slovy: tři miliony šest set šedesát sedm 
tisíc korun českých), 

4.16 Město Přelouč, IČ 00274101, se sídlem Československé armády 1665, 535 01 Přelouč, které upíše 
1 373 (slovy: jeden tisíc tři sta sedmdesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem 
tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.373.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát tři tisíc 
korun českých), 



4.17 Obec Semín, IČ 00274224, se sídlem Semín 138, 535 01 Přelouč, která upíše 5 878 (slovy: pět 
tisíc osm set sedmdesát osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o 
jmenovité hodnotě 5.878.000,- Kč (slovy: pět milionů osm set sedmdesát osm tisíc korun 
českých), 

4.18 Město Sezemice, IČ 00274241, se sídlem Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice, které upíše 760 
(slovy: sedm set šedesát) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité 
hodnotě 760.000,- Kč (slovy: sedm set šedesát tisíc korun českých), 

4.19 Obec Srnojedy, IČ 00191159, se sídlem Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy, která upíše 98 (slovy: 
devadesát osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 
98.000,- Kč (slovy: devadesát osm tisíc korun českých), 

4.20 Obec Staré Hradiště, IČ 00274305, se sídlem Staré Hradiště 155, 533 52 Staré Hradiště, která 
upíše 1 610 (slovy: jeden tisíc šest set deset) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy 
akcie o jmenovité hodnotě 1,610.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set deset tisíc korun českých), 

4.21 Obec Záboří nad Labem, IČ 00236624, se sídlem Školní 164, 285 74 Záboří nad Labem, která 
upíše 949 (slovy: devět set čtyřicet devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy 
akcie o jmenovité hodnotě 949.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet devět tisíc korun českých). 

5.  Předmět nepeněžitého vkladu a výše ocenění 

5.1  Upisovatel Obec Bezděkov, IČ 00273325, se sídlem Bezděkov 60, 535 01 Přelouč, předmět vkladu 
- infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: Splašková kanalizace gravitační a 
Splašková kanalizace – revizní šachty v k.ú. a obci Bezděkov, infrastrukturní majetek byl oceněn 
znaleckým posudkem č. 3270-13/21 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem 
dne 8.1.2021, cena nepeněžitého vkladu činí 7,232.200,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude 
vydáno 4 691 (slovy: čtyři tisíce šest set devadesát jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- 
Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4,691.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set devadesát 
jedna tisíc korun českých). 

 
5.2  Upisovatel Obec Břehy, IČ 00273392, se sídlem Bahníkova 8, 535 01 Břehy, předmět vkladu - 

infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: SO 03 vodovod „K Pile“, SO 01 kanalizace 
gravitační „K Pile“, SO 01 kanalizace „K Pile“ – revizní šachty, SO 01 tlaková kanalizace „K Pile“, 
čerpací stanice „K Pile“, Břehy sever – vodovod DN 63, Břehy sever – vodovod DN 90, Břehy sever 
– kanalizace stoka DN 500, Břehy sever – kanalizace stoka DN 300, Břehy sever – kanalizace 
revizní šachty, Břehy sever – výtlak, vodovod Břehy – „Výrov“, kanalizace „Výrov“ – stoky 250, 
kanalizace „Výrov“ – revizní šachty, kanalizace „Výrov“ – výtlak a kanalizace „Výrov“ – čerpací 
stanice v k.ú. a obci Břehy, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3272-
15/21 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 8.1.2021, cena 
nepeněžitého vkladu činí 8,093.330,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5 250 (slovy: 
pět tisíc dvě stě padesát) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité 
hodnotě 5,250.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě padesát tisíc korun českých). 

 
5.3  Upisovatel Obec Čepí, IČ 00273457, se sídlem Čepí 79, 533 32 Čepí, předmět vkladu - 

infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: Tlaková kanalizace – výtlak v k.ú. a obci 
Čepí, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3261-04/21 zpracovaným 
soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 7.1.2021, cena nepeněžitého vkladu činí 
204.360,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 132 (slovy: jedno sto třicet dva) ks akcií o 



jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 132.000,- Kč (slovy: jedno 
sto třicet dva tisíc korun českých). 

 
5.4  Upisovatel Město Dašice, IČ 00273481, se sídlem Komenského 25, 533 03 Dašice, předmět 

vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: Splašková kanalizace DN 400, 
Splašková kanalizace DN 500 a Splašková kanalizace – revizní šachty v k.ú. a obci Dašice, 
infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3268-11/21 zpracovaným soudním 
znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 7.1.2021, cena nepeněžitého vkladu činí 1,250.160,- Kč. 
Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 810 (slovy: osm set deset) ks akcií o jmenovité hodnotě 
1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 810.000,- Kč (slovy: osm set deset tisíc korun 
českých). 

 
5.5  Upisovatel Obec Hlavečník, IČ 00273554, se sídlem Hlavečník 28, 533 10 Hlavečník, předmět 

vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: Vodovod DN 110, Vodovod DN 90, 
Vodovod DN 63 a Vodovod DN 50 v k.ú. a obci Hlavečník, infrastrukturní majetek byl oceněn 
znaleckým posudkem č. 3277-20/21 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem 
dne 8.1.2021, cena nepeněžitého vkladu činí 2,990.710,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude 
vydáno 1 940 (slovy: jeden tisíc devět set čtyřicet) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 
celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1,940.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set čtyřicet tisíc 
korun českých). 

 
5.6  Upisovatel Obec Hrobice, IČ 00273635, se sídlem Hrobice 28, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic, 

předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: SO 01 výtlak Hradiště na 
Písku, SO 02 tlaková kanalizace DN 160, SO 02 tlaková kanalizace DN 63, SO 02 tlaková kanalizace 
DN 50 a SO 05 čerpací stanice v k.ú. a obci Hrobice, infrastrukturní majetek byl oceněn 
znaleckým posudkem č. 3265-08/21 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem 
dne 7.1.2021, cena nepeněžitého vkladu činí 5,357.420,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude 
vydáno 3 475 (slovy: tři tisíce čtyři sta sedmdesát pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 
celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3,475.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát pět 
tisíc korun českých). 

 
5.7  Upisovatel Město Chvaletice, IČ 00273660, se sídlem U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice, 

předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: kanalizace – stoky DN 
300 a kanalizace – revizní šachty v k.ú. Telčice a obci Chvaletice, infrastrukturní majetek byl 
oceněn znaleckým posudkem č. 3271-14/21 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem 
Mrázkem dne 8.1.2021, cena nepeněžitého vkladu činí 829.360,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad 
bude vydáno 538 (slovy: pět set třicet osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy 
akcie o jmenovité hodnotě 538.000,- Kč (slovy: pět set třicet osm tisíc korun českých). 

 
5.8  Upisovatel Obec Jankovice, IČ 00273694, se sídlem Jankovice 27, 535 01 Přelouč, předmět vkladu 

- infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: Vodovod Seník – vodovodní řad a 
Vodovod Seník – ATS v k.ú. Seník a obci Jankovice, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým 
posudkem č. 3276-19/21 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 8.1.2021, 
cena nepeněžitého vkladu činí 2,915.230,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1 891 
(slovy: jeden tisíc osm set devadesát jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy 
akcie o jmenovité hodnotě 1,891.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set devadesát jedna tisíc 
korun českých). 

 



5.9  Upisovatel Město Lázně Bohdaneč, IČ 00273350, se sídlem Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně 
Bohdaneč, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: Kanalizace 
Masarykovo nám., Kanalizace Pernštýnská ul., Kanalizace Na Lužci stoka A, Kanalizace Na Lužci 
stoka C1, Kanalizace Na Lužci stoka C1, Kanalizace Na Lužci stoka C1a, Kanalizace Na Lužci stoka 
C3, Kanalizace „V Ráji“ ul. Pod Kasárny, Kanalizace „V Ráji“ ul. Štefánikova, Kanalizace „V Ráji“ ul. 
Protifašistických bojovníků, Kanalizace „V Ráji“ ul. Spojovací, Kanalizace „V Ráji“ ul. Pod Břízami, 
Kanalizace „V Ráji“ ul. Pod Břízami, Kanalizace „V Ráji“ ul. Pod Břízami, Kanalizace „Jihovýchodní“ 
stoka A, Kanalizace „Jihovýchodní“ stoka A, Kanalizace „Jihovýchodní“ stoka AB, Kanalizace 
„Jihovýchodní“ stoka BA, Kanalizace „Jihovýchodní“ stoka BA, Kanalizace „Jihovýchodní“ stoka 
BB, Kanalizace „Jihovýchodní“ stoka BB, Kanalizace „Jihovýchodní“ stoka BC, Kanalizace 
„Jihovýchodní“ výtlak V a Čerpací stanice v k.ú. a obci Lázně Bohdaneč, infrastrukturní majetek 
byl oceněn znaleckým posudkem č. 3259-02/2021 zpracovaným soudním znalcem Ing. 
Jaroslavem Mrázkem dne 7.1.2021, cena nepeněžitého vkladu činí 5,328.800,- Kč. Na tento 
nepeněžitý vklad bude vydáno 3 456 (slovy: tři tisíce čtyři sta padesát šest) ks akcií o jmenovité 
hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3,456.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři 
sta padesát šest tisíc korun českých). 

 
5.10 Upisovatel Obec Mikulovice, IČ 00273961, se sídlem Valčíkova 52, 530 02 Pardubice 2, předmět 

vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: stoka Blato – Dražkovice výtlak, 
čerpací stanice, přípojka nn k čerpací stanici, stoková síť Blato – DN 600, stoková síť Blato – DN 
500, stoková síť Blato – DN 400, stoková síť Blato – DN 300, stoková síť Blato – DN 250 a stoková 
síť Blato – DN 200 v k.ú. Blato a obci Mikulovice, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým 
posudkem č. 3266-09/21 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 7.1.2021, 
cena nepeněžitého vkladu činí 6,730.940,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4 366 
(slovy: čtyři tisíce tři sta šedesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie 
o jmenovité hodnotě 4,366.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta šedesát šest tisíc korun českých). 

 
5.11 Upisovatel Obec Morašice, IČ 00580678, se sídlem Morašice 59, 535 01 Přelouč, předmět vkladu 

- infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: Morašice – vodovod rozvody v obci a 
vodovod – ATS v k.ú. Morašice v Železných horách a obci Morašice, infrastrukturní majetek byl 
oceněn znaleckým posudkem č. 3275-18/21 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem 
Mrázkem dne 8.1.2021, cena nepeněžitého vkladu činí 1,655.700,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad 
bude vydáno 1 074 (slovy: jeden tisíc sedmdesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 
celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1,074.000,- Kč (slovy: jeden milion sedmdesát čtyři tisíc 
korun českých). 

 
5.12 Upisovatel Obec Moravany, IČ 00273988, se sídlem nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, 

předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: Moravany – vodovod 
výtlak, Vodojem na st. p. č. 468, přípojka nn k vodojemu, oplocení pozemku p. č. 186/6 a 
pozemkové parcely st. p. č. 468 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova 
bez čísla popisného nebo evidenčního: stavba technického vybavení, a p. č. 186/6 – orná půda v 
k.ú. Moravany nad Loučnou a obci Moravany, označené pozemkové parcely jsou zapsány na 
výpisu z katastru nemovitostí LV č. 10005 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, 
katastrální pracoviště Pardubice pro k.ú. Moravany nad Loučnou a obci Moravany, infrastrukturní 
majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3278-21/21 zpracovaným soudním znalcem Ing. 
Jaroslavem Mrázkem dne 8.1.2021, cena nepeněžitého vkladu činí 7,176.250,- Kč. Na tento 
nepeněžitý vklad bude vydáno 4 655 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát pět) ks akcií o jmenovité 



hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4,655.000,- Kč (slovy: čtyři miliony 
šest set padesát pět tisíc korun českých). 

 
5.13 Upisovatel Obec Němčice, IČ 00580589, se sídlem Němčice 96, 533 52 Němčice, předmět vkladu 

- infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: výtlak Hradiště na Písku, SO 203 Vodovod 
a SO 205 kanalizace tlaková – hlavní řad v k.ú. Němčice nad Labem a obci Němčice, 
infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3264-07/21 zpracovaným soudním 
znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 7.1.2021, cena nepeněžitého vkladu činí 2,175.310,- Kč. 
Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1 411 (slovy: jeden tisíc čtyři sta jedenáct) ks akcií o 
jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1,411.000,- Kč (slovy: 
jeden milion čtyři sta jedenáct tisíc korun českých). 

 
5.14 Upisovatel Obec Opatovice nad Labem, IČ 00274011, se sídlem Pardubická 160, 533 45 

Opatovice nad Labem, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: 
THORION I. – vodovod dn 110, THORION I. – vodovod dn 63, THORION I. – splašková kanalizace, 
THORION I. – revizní šachty, THORION I. – výtlak DN100, THORION I. – čerpací stanice, THORION 
II. – vodovod dn 110, THORION II. – vodovod dn 63, THORION II. – splašková kanalizace, 
THORION II. – revizní šachty, Vodovodní řad – Ve Střídni, Kanalizace – Ve Střídni, Kanalizace 
(revizní šachty) – Ve Střídni, Kanalizace Pohřebačka – stoka B a Kanalizační šachta skružená 
z prefa dílců – hloubka 2 m v k.ú. a obci Opatovice nad Labem, infrastrukturní majetek byl 
oceněn znaleckým posudkem č. 3260-03/21 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem 
Mrázkem dne 7.1.2021, cena nepeněžitého vkladu činí 10,038.330,- Kč. Na tento nepeněžitý 
vklad bude vydáno 6 511 (slovy: šest tisíc pět set jedenáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- 
Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 6,511.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set jedenáct 
tisíc korun českých). 

 
5.15 Upisovatel Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 

Pardubice, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: vodovod 
(Marcipánka), kanalizace (Marcipánka), revizní šachty kanalizace (Marcipánka), Na Spravedlnosti 
– kanalizace stoka A-1, Na Spravedlnosti – kanalizace stoka A-2-1 a Na Spravedlnosti – revizní 
šachty kanalizace v k.ú. a obci Pardubice a ZTV Doubravice vodovod řad A, ZTV Doubravice 
vodovod řad B, ZTV Doubravice vodovod řad C,D, SO 04 kanalizace stoka 1, SO 04 kanalizace 
revizní šachty, SO 05 kanalizace revizní šachty, SO 05 kanalizace stoka S1, SO 05 kanalizace stoka 
S1, SO 05 kanalizace stoka S2, SO 05 kanalizace stoka S2-1 a SO 05 kanalizace stoka S2-1-A v k.ú. 
Doubravice a obci Pardubice, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3258-
01-2021 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 7.1.2021, cena 
nepeněžitého vkladu činí 5,653.360,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3 667 (slovy: tři 
tisíce šest set šedesát sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o 
jmenovité hodnotě 3,667.000,- Kč (slovy: tři miliony šest set šedesát sedm tisíc korun českých). 

 
5.16 Upisovatel Město Přelouč, IČ 00274101, se sídlem Československé armády 1665, 535 01 Přelouč, 

předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: Splašková kanalizace – 
prodloužení stoky L a revizní šachty – prodloužení stoky L v k.ú. Lhota pod Přeloučí a obci Přelouč 
a SO 204 vodovod DN 63, SO 204 vodovod DN 90 a SO 204 vodovod DN 110 v k.ú. Klenovka a 
obci Přelouč, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3269-12/21 
zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 8.1.2021, cena nepeněžitého 
vkladu činí 2,117.180,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1 373 (slovy: jeden tisíc tři sta 



sedmdesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 
1.373.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát tři tisíc korun českých). 

 
5.17 Upisovatel Obec Semín, IČ 00274224, se sídlem Semín 138, 535 01 Přelouč, předmět vkladu - 

infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: Vodovodní řady O,K, tlaková kanalizace – 
řad A DN 63, tlaková kanalizace – řad A DN 90, tlaková kanalizace – řad A DN 110, tlaková 
kanalizace – řad A DN 125, tlaková kanalizace – řad A DN 160, tlaková kanalizace – řad A1 DN 50, 
tlaková kanalizace – řad B DN 63, tlaková kanalizace – řad B DN 75, tlaková kanalizace – řad B DN 
90, tlaková kanalizace – řad B1 DN 50, tlaková kanalizace – řad B2 DN 63, tlaková kanalizace – řad 
B2 DN 75, tlaková kanalizace – řad B2-1 DN 63, tlaková kanalizace – řad B3 DN 50, tlaková 
kanalizace – řad C DN 63, tlaková kanalizace – řad D DN 50, tlaková kanalizace – řad D DN 63, 
tlaková kanalizace – řad D DN 75, tlaková kanalizace – řad D DN 90, tlaková kanalizace – řad D1 
DN 50, tlaková kanalizace – řad D2 DN 50, tlaková kanalizace – řad D3 DN 50, tlaková kanalizace – 
řad D4 DN 63, tlaková kanalizace – řad D4 DN 75, tlaková kanalizace – řad D4-1 DN 50, tlaková 
kanalizace – řad D5 DN 63, tlaková kanalizace – řad E DN 50, tlaková kanalizace – podružné řady 
a domovní čerpací šachty v k.ú. a obci Semín, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým 
posudkem č. 3273-16/21 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 8.1.2021, 
cena nepeněžitého vkladu činí 9,061.980,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5 878 
(slovy: pět tisíc osm set sedmdesát osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy 
akcie o jmenovité hodnotě 5.878.000,- Kč (slovy: pět milionů osm set sedmdesát osm tisíc korun 
českých). 

 
5.18 Upisovatel Město Sezemice, IČ 00274241, se sídlem Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice, 

předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: SO 01 vodovod a SO 02 
splašková kanalizace – výtlak v k.ú. Veská a obci Sezemice, infrastrukturní majetek byl oceněn 
znaleckým posudkem č. 3262-05/21 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem 
dne 7.1.2021, cena nepeněžitého vkladu činí 1,172.960,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude 
vydáno 760 (slovy: sedm set šedesát) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie 
o jmenovité hodnotě 760.000,- Kč (slovy: sedm set šedesát tisíc korun českých). 

 
5.19 Upisovatel Obec Srnojedy, IČ 00191159, se sídlem Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy, předmět vkladu - 

infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: Domovní čerpací stanice včetně 
příslušenství v k.ú. a obci Srnojedy, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 
3267-10/21 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 7.1.2021, cena 
nepeněžitého vkladu činí 152.370,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 98 (slovy: 
devadesát osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 
98.000,- Kč (slovy: devadesát osm tisíc korun českých). 

 
5.20 Upisovatel Obec Staré Hradiště, IČ 00274305, se sídlem Staré Hradiště 155, 533 52 Staré 

Hradiště, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: výtlak do 
Hradiště na Písku, tlaková kanalizace Brozany DN 50, tlaková kanalizace Brozany DN 63, tlaková 
kanalizace Brozany DN 75 a tlaková kanalizace Brozany DN 90 v k.ú. Brozany nad Labem a obci 
Staré Hradiště, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3263-06/21 
zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 7.1.2021, cena nepeněžitého 
vkladu činí 2,482.290,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1 610 (slovy: jeden tisíc šest 
set deset) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 
1,610.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set deset tisíc korun českých). 

 



5.21 Upisovatel Obec Záboří nad Labem, IČ 00236624, se sídlem Školní 164, 285 74 Záboří nad Labem, 
předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: vodovod, kanalizace, 
kanalizace – revizní šachty a vodovod „Za tratí“ v k.ú. a obci Záboří nad Labem, infrastrukturní 
majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3274-17/21 zpracovaným soudním znalcem Ing. 
Jaroslavem Mrázkem dne 8.1.2021, cena nepeněžitého vkladu činí 1,464.260,- Kč. Na tento 
nepeněžitý vklad bude vydáno 949 (slovy: devět set čtyřicet devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 
1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 949.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet devět 
tisíc korun českých). 

 
6. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky 

7.  Emisní kurz upisovaných akcií 

Emisní kurz akcie činí 1.541,54 Kč na každou upsanou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 

8.  Lhůta pro upsání akcií  

Upisovací lhůta činí 90 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým 
zájemcům uvedeným pod bodem 4 tohoto usnesení doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání 
akcií s náležitostmi v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 ZOK. Společnost nemůže doručit návrh 
Smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního 
rejstříku.  

9.  Místo, kde lze upsat akcie 

Sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice. 

10.  Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu 

Sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, lhůta činí 
90 dnů ode dne doručení uzavřené Smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti. 

11.  Splacení emisního kurzu akcií nepeněžitým vkladem 

Nepeněžité vklady budou vneseny postupem dle § 19 ZOK, upisovatel předá společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s. nepeněžitý vklad (nemovitou věc) zápisem o předání předmětu 
nepeněžitého vkladu a písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným 
podpisem. 

12.  Rozdíl mezi cenami nepeněžitých vkladů jednotlivých upisovatelů a součiny emisního kursu 
s počtem akcií vydávaných jednotlivým upisovatelům 

Rozdíl mezi cenami nepeněžitých vkladů jednotlivých upisovatelů a součiny emisního kursu s počtem 
akcií vydávaných jednotlivým upisovatelům bude společností upisovatelům vrácen v souladu s § 249 
ZOK následovně 

12.1  Obci Bezděkov, IČ 00273325 bude společností vrácena částka 854,38 Kč, 

12.2  Obci Břehy, IČ 00273392 bude společností vrácena částka 265,62 Kč, 

12.3  Obci Čepí, IČ 00273457 bude společností vrácena částka 880,24 Kč, 

12.4  Městu Dašice, IČ 00273481 bude společností vrácena částka 1.518,70 Kč, 

12.5  Obci Hlavečník, IČ 00273554 bude společností vrácena částka 129,36 Kč, 



12.6  Obci Hrobice, IČ 00273635 bude společností vrácena částka 577,82 Kč, 

12.7  Městu Chvaletice, IČ 00273660 bude společností vrácena částka 14,30 Kč, 

12.8  Obci Jankovice, IČ 00273694 bude společností vrácena částka 180,32 Kč, 

12.9  Městu Lázně Bohdaneč, IČ 00273350 bude společností vrácena částka 1.248,02 Kč, 

12.10 Obci Mikulovice, IČ 00273961 bude společností vrácena částka 592,69 Kč, 

12.11 Obci Morašice, IČ 00580678 bude společností vrácena částka 93,68 Kč, 

12.12 Obci Moravany, IČ 00273988 bude společností vrácena částka 394,87 Kč, 

12.13 Obci Němčice, IČ 00580589 bude společností vrácena částka 204,63 Kč, 

12.14 Obci Opatovice nad Labem, IČ 00274011 bude společností vrácena částka 1.392,40 Kč, 

12.15 Statutárnímu městu Pardubice, IČ 00274046 bude společností vrácena částka 545,68 Kč, 

12.16 Město Přelouč, IČ 00274101 bude společností vrácena částka 655,30 Kč, 

12.17 Obci Semín, IČ 00274224 bude společností vrácena částka 829,98 Kč, 

12.18 Městu Sezemice, IČ 00274241 bude společností vrácena částka 1.396,60 Kč, 

12.19 Obci Srnojedy, IČ 00191159 bude společností vrácena částka 1.294,47 Kč, 

12.20 Obci Staré Hradiště, IČ 00274305 bude společností vrácena částka 414,86 Kč, 

12.21 Obci Záboří nad Labem, IČ 00236624 bude společností vrácena částka 1.340,19 Kč. 

Zdůvodnění: 

Do výlučné působnosti valné hromady patří rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti dle 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a dle stanov společnosti. Akcionářům jsou v sídle 
společnosti k dispozici znalecké posudky zpracované soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem č. 
3270-13/21 ze dne 8.1.2021, č. 3272-15/21 ze dne 8.1.2021, č. 3261-04/21 ze dne 7.1.2021, č. 3268-
11/21 ze dne 7.1.2021, č. 3277-20/21 ze dne 8.1.2021, č. 3265-08/21 ze dne 7.1.2021, č. 3271-14/21 
ze dne 8.1.2021, č. 3276-19/21 ze dne 8.1.2021, č. 3259-02/2021 ze dne 7.1.2021, č. 3266-09/21 ze 
dne 7.1.2021, č. 3275-18/21 ze dne 8.1.2021, č. 3278-21/21 ze dne 8.1.2021, č. 3264-07/21 ze dne 
7.1.2021, č. 3260-03/21 ze dne 7.1.2021, č. 3258-01-2021 ze dne 7.1.2021, č. 3269-12/21 ze dne 
8.1.2021, č. 3273-16/21 ze dne 8.1.2021, č. 3262-05/21 ze dne 7.1.2021, č. 3267-10/21 ze dne 
7.1.2021, č. 3263-06/21 ze dne 7.1.2021, č. 3274-17/21 ze dne 8.1.2021. Znalec byl vybrán na základě 
rozhodnutí představenstva společnosti. 

Představenstvo doporučuje schválit předložený návrh s ohledem na využívání vodohospodářského 
infrastrukturního majetku společností na základě uzavřených nájemních či pachtovních smluv 
s vlastníky (upisovateli infrastrukturního majetku). Infrastrukturní majetek společnosti je provázán 
s nově nabývaným vodohospodářským infrastrukturním majetkem a je využíván v souladu 
s předmětem podnikání společnosti. 

 

Představenstvo společnosti 
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Hlava I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

§ 1 

Založení, vznik a trvání akciové společnosti 

1. Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky se 
sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze 
dne 12. 10. 1993, slovy dvanáctého října roku tisíc devět set devadesát tři. 

2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, 
vložce č. 999 ke dni 1. 1. 1994, slovy prvního ledna roku tisíc devět set devadesát čtyři. 

3. Společnost se ve smyslu § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 
(dále jen zákon o obchodních korporacích) s účinností ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního 
rejstříku podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.  

4. Společnost je založena na dobu neurčitou. 

 

§ 2 

Obchodní firma 

Obchodní firma společnosti zní: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

 

§ 3 

Sídlo společnosti 

Sídlo společnosti je na adrese: 530 02 Pardubice, Teplého 2014, Zelené Předměstí 

 

§ 4 

Identifikační číslo 

Identifikační číslo společnosti je: 60 10 86 31. 

 

§ 5 

Předmět podnikání společnosti 

Předmětem podnikání společnosti je: 

1.  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

2.  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

3.  Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 
3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 

4. Hostinská činnost 

5. Vodoinstalatérství, topenářství 

6. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
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§ 6 

Zastupování společnosti  

Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo společně 
místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo samostatně člen představenstva k tomu 
představenstvem písemně pověřen.  

 

Hlava II. 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI 

 

§ 7 

Základní kapitál společnosti 

1. Základní kapitál společnosti činí 1.554.982.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set padesát čtyři milionů 
devět set osmdesát dva tisíce korun českých).  

2. Základní kapitál je plně splacen. 

§ 8 

Zvýšení základního kapitálu 

1. Zvýšení základního kapitálu se provede za podmínek stanovených právními předpisy a těmito stanovami.  

2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení 
základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní 
kurs splácen v penězích. Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, 
jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. 

3. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné 
částky ve výši 25 % ročně. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve 
jej představenstvo, aby ji splnil v dodatečné lhůtě 50 (padesát) dnů ode dne doručení výzvy.  

4. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu 
společnosti. 

§ 9 

Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva 

Valná hromada může pověřit představenstvo k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upisováním nových 
akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 
společnosti, nejvýše však o 20 % dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. 

 

§ 10 

Snížení základního kapitálu 

1. Snížení základního kapitálu se provede za podmínek stanovených právními předpisy a těmito stanovami.  

2. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. V 
ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v 
majetku. Jiným postupem lze základní kapitál snižovat jen tehdy, nepostačuje-li postup podle předchozí 
věty ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, nebo pokud by tento postup 
nesplnil účel snížení základního kapitálu. 
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§ 11 

Akcie 

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:  

1 478 643 ks (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát osm tisíce šest set čtyřicet tři kusů) akcií 
znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tyto 
akcie byly vydány jako cenné papíry v listinné podobě s omezenou převoditelností, 

76 339 ks (slovy: sedmdesát šest tisíc tři sta třicet devět kusů) akcií znějících na jméno o 
 jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tyto akcie byly vydány 
jako cenné papíry v listinné podobě bez omezené převoditelnosti. 

2. Akcie může být ve spoluvlastnictví; spoluvlastníci jsou společným akcionářem a akcii spravuje vůči 
společnosti jen správce společné věci.  

§ 12 

Omezení převoditelnosti akcií 

1. Akcie na jméno s omezenou převoditelností, jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelné pouze s 
předchozím souhlasem valné hromady společnosti.  

2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno s omezenou 
převoditelností, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi: a) stávajícími 
akcionáři, vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností, b) stávajícím akcionářem, vlastníkem 
akcií na jméno s omezenou převoditelností a obcí, městem nebo městysem. 

 

§ 13 

Nabývání vlastních akcií 

1. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Vlastní akcie může společnost nabývat anebo vzít do zástavy jen 
za podmínek stanovených zákonem. 

2. Na akcie se nepoužijí § 322 odst. 1 a 2 a § 323 a 324 zákona o obchodních korporacích, pokud je nabídka 
na koupi nebo směnu v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců učiněna jen vůči akcionářům vlastnícím 
dohromady účastnické cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5 % základního kapitálu; to 
neplatí, stanoví-li povinnost učinit veřejný návrh smlouvy tento zákon nebo jiný právní předpis. 

§14 

Seznam akcionářů a změny seznamu 

1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se 
zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a 
bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny 
zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně 
převoditelného práva. 

2. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k 
akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se 
údaje týkají. 

3. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu 
všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného 
odkladu od doručení žádosti, zpravidla do 7 (sedmi) dnů. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu 
poskytne společnost pouze za podmínek uvedených dále. Jiným osobám poskytne společnost údaje 
zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém 
trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, 
kterého se zápis týká. 

https://app.codexis.cz/doc/CR/26786#L1426
https://app.codexis.cz/doc/CR/26786#L1431
https://app.codexis.cz/doc/CR/26786#L1437
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4. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.  

5. Akcionář je povinen požádat neprodleně o zápis jakékoli změny zapisovaných údajů do seznamu 
akcionářů.  

6. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna 
osoby akcionáře prokázána. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez 
zbytečného odkladu vymaže. Změna v osobě akcionáře akcie na jméno se prokazuje v případě převodu 
předložením listinné akcie s řádně doplněným rubopisem. Společnost nezapíše změnu v osobě akcionáře, 
v případě, že je jí známo, že k převodu akcie došlo v rozporu s těmito stanovami (zejména v rozporu s 
omezením převoditelnosti).  

7. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá 
skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě 
této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. 

§ 15 

Hromadné akcie 

1. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro 
vydání jednotlivé akcie.  

2. Práva z hromadné listiny nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, pokud došlo k imobilizaci cenného 
papíru při jeho hromadné úschově; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým cenným 
papírům, které jsou hromadnou listinou nahrazovány. 

3. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie, anebo za více hromadných akcií při 
splnění podmínek stanovených společností. 

4. Pokud akcionář požádá společnost o vydání jednotlivých listinných akcií za hromadnou listinnou akcii, 
společnost je povinna tyto akcie akcionáři do 30 (třiceti) dnů vydat. Žádost o vydání jednotlivých akcií za 
hromadnou listinnou akcii musí obsahovat jméno akcionáře, počet akcií, a zda požaduje akcionář vydat za 
hromadnou akcii jednotlivé akcie nebo více hromadných listinných akcií. Společnost nevydá jednotlivé 
akcie, anebo více hromadných akcií, pokud akcionář nepředloží hromadnou akcii, kterou požaduje 
nahradit; nahrazená hromadná akcie musí být společností zničena.  

 

Hlava III. 

PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ 

§ 16 

Poměr akcionářů ke společnosti 

Práva a povinnosti akcionářů upravují právní předpisy, zejména zákon o obchodních korporacích, a tyto 
stanovy. Akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady společnosti.  

§ 17 

Výkon akcionářských práv na valné hromadě společnosti 

1. Akcionáři společnosti jsou oprávněni účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Přítomnost další osoby 
vedle akcionáře se nepřipouští. Akcionáři jsou oprávněni požadovat a obdržet na valné hromadě od 
společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení 
potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho 
akcionářských práv na ní, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Akcionáři 
mají právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, přičemž 
jsou povinni řídit se zákonem, stanovami, schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady.  

2. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnická 
osoba se účastní a jedná na valné hromadě prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím 
zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů odevzdat písemnou plnou moc, z níž musí 
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vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromad. Podpis zastoupeného 
akcionáře musí být úředně ověřen. Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního 
rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je 
oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Pokud je touto právnickou osobou 
obec, kterou zastupuje na valné hromadě zástupce, předloží při prezenci usnesení zastupitelstva obce, jímž 
je pověřen zastupovat obec na valné hromadě. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo 
člen dozorčí rady společnosti.  

3. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,-Kč (slovy: 
jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů ve 
společnosti je 1 554 982 (slovy: jeden milion pět set padesát čtyři tisíc devět set osmdesát dva).  

4. Výkon hlasovacího práva je omezen nejvyšším počtem hlasů jednoho akcionáře, a to 35 % z celkového 
počtu hlasů ve společnosti. 

§ 18 

Ostatní práva a povinnosti akcionářů 

1. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích (dividendu), který valná hromada 
schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných 
akcionářem k základnímu kapitálu. 

2. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je den konání 
valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla (§ 22 odst. 2). 

3. Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná 
hromada o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. 

4. Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla 
nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené tímto zákonem. 

5. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu svého vkladu. 
Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. 

6. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti 
převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a 
předložení akcie na jméno společnosti. 

 

Hlava IV. 

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 

§ 19 

Systém vnitřní struktury společnosti  

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. 

 

§ 20 

Orgány společnosti 

Orgány společnosti jsou: 

a) valná hromada 

b) představenstvo 

c) dozorčí rada 
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Oddíl první 

Valná hromada 

§ 21 

Postavení a působnost valné hromady 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

2. Do působnosti valné hromady náleží: 

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným 
představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,  

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního 
kapitálu, rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 
splacení emisního kursu,  

c) volba a odvolání členů představenstva, volba a odvolání členů dozorčí rady, a dále schválení smluv o 
výkonu funkce uzavíraných s členy představenstva a dozorčí rady a rozhodování o jejich odměňování,  

d) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i 
mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře 
(dividendy) a jiné osoby (tantiémy), nebo rozhodnutí o úhradě ztráty, rozhodnutí o přídělu do 
rezervního fondu, 

e) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo 
jiných vlastních zdrojích společnosti, 

f) rozhodnutí o udělení souhlasu či jeho odmítnutí při převodu akcie na jméno s omezenou 
převoditelností, jakož i všech práv s ní spojených, 

g) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 

h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na 
evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském 
regulovaném trhu, 

i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení konečné 
zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, 

j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou 
změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,  

k) schvalování zásad činnosti společnosti a udělování pokynů koncepčního anebo strategického 
charakteru představenstvu, 

l) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a 
družstev stanoví jinak, 

m) další rozhodnutí, která tyto stanovy, zákon o obchodních korporacích a další právní předpisy svěřují 
do působnosti valné hromady.  

 

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto 
stanovy. 

§ 22 

Účast na valné hromadě 

1. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby 
pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle 
rozhodnutí představenstva.  



  
 

8 
 

2. Valné hromady se mohou účastnit akcionáři vlastnící akcie na jméno ke dni konání valné hromady. Má se 
za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán ke dni konání valné hromady v 
seznamu akcionářů, ledaže jiná osoba, ač není v seznamu akcionářů zapsána, prokáže, že je ke dni konání 
valné hromady vlastníkem akcií.  

3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu, nebo název a sídlo právnické 
osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zmocněnce, je-li 
akcionář zastoupen, čísla listinných akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují 
k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.  

4. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod 
uvede v listině přítomných. 

5. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. 

§ 23 

Valná hromada řádná 

Řádná valná hromada se koná minimálně jednou za účetní období, vždy nejpozději do šesti měsíců od 
posledního dne předcházejícího účetního období. 

§ 24 

Svolávání řádné valné hromady 

1. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě člen představenstva, pokud ji představenstvo bez 
zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo 
pokud není představenstvo schopné se dlouhodobě usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích 
stanoví jinak. 

2. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou 
hromadu na internetových stránkách společnosti www.vakpce.cz a současně ji zašle akcionářům 
vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.  

3. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné 
hromady. 

4. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu stanoví zákon o obchodních korporacích.  

5. Návrhy a protinávrhy akcionářů doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady 
uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a 
protinávrhy doručeny nejpozději 5 (pět) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez 
zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi 
představenstvo i toto zdůvodnění. 

6. Valná hromada se koná zpravidla v obci sídla společnosti.  

 

§ 25 

Kvalifikovaný akcionář 

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % 
základního kapitálu („kvalifikovaný akcionář“) mají práva stanovená zákonem o obchodních korporacích.  

 

§ 26 

Odvolání nebo změna data konání valné hromady 

1. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným 
zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před 

http://www.vakpce.cz/
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původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu 
dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. 

2. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení 
jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. 

§ 27 

Náhradní valná hromada 

1. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a těmito 
stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; 
náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na § 412 odst. 1 zákona o obchodních 
společnostech; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat 
zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti 
zařazené na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) cit. zákona.  

2. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na 
který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šesti) 
týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do 
navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s 
tím všichni akcionáři. 
 

§ 28 

Jednání valné hromady 

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním 
hlasů.  

2. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel; je-li svolavatelem představenstvo, řídí 
jednání člen představenstva pověřený představenstvem.  

3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis 
podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatelé zápisu. 

 

§ 29 

Rozhodování valné hromady 

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního 
orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá 
hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. 

2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních 
korporacích nebo stanovy vyžadují jinou většinu.  

3. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řádu schváleného valnou 
hromadou a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrzích představenstva a dozorčí rady nebo o návrhu orgánu, 
který valnou hromadu svolal. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k 
předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším 
se již nehlasuje. 

4. Korespondenční hlasování: Stanovy tímto připouští hlasování na valné hromadě s využitím technických 
prostředků. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční 
hlasování, kdy akcionář odevzdá své hlasy před jednáním valné hromady. Podmínky hlasování s využitím 
technických prostředků anebo korespondenčního hlasování určí představenstvo tak, aby umožňovaly 
společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno 
vykonávané hlasovací právo. Rovněž stanoví lhůtu, počítanou od doručení pozvánky na valnou hromadu 
akcionáři, v ní akcionář musí společnosti své hlasy doručit; lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů. Tyto 
podmínky pro hlasování na valné hromadě se uvedou v pozvánce na valnou hromadu.  

https://app.codexis.cz/doc/CR/26786#L1753
https://app.codexis.cz/doc/CR/26786#L1734
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5. Připouští se rozhodování mimo jednání valné hromady (per rollam) podle § 418 a násl. zákona o obchodních 

korporacích. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí; 
náležitosti návrhu rozhodnutí se řídí § 418 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Nedoručí-li akcionář ve 
lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s 
návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo 
osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě 
se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah 
návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. 
Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž 
bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty 
stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. 
Rozhodnutí přijaté tímto postupem, včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat 
valnou hromadu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného 
odkladu ode dne jeho přijetí.  

Oddíl druhý 

Představenstvo 

§ 30 

Postavení a působnost představenstva 

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. 

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito 
stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.  
 

Představenstvo zejména: 

 

a) zajišťuje řádné vedení účetnictví, včetně zpracování řádné, mimořádné, konsolidované, popř. 
mezitímní účetní závěrky a jejich ověření auditorem, kterého navrhuje dozorčí rada; 

b) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě ke schválení výroční zprávu, řádnou, mimořádnou, 
konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních 
zdrojů, včetně stanovení výše a termínu vyplacení dividend a tantiém, nebo úhradu ztráty; 

c) v rámci shora uvedeného překládá valné hromadě případně návrh na provedení přídělu do rezervního 
fondu,  

d) zpracovává návrhy pravidel tvorby a použití ostatních fondů tvořených společností ze zisku, 

e) zabezpečuje obchodní vedení a provoz společnosti,  

f) zpracovává a schvaluje investiční plán společnosti, a dále finanční rozpočet a obchodní plán běžného 
roku, 

g) schvaluje organizační řád společnosti, 

h) vykonává zaměstnavatelská práva, 

i) jmenuje a odvolává výkonného vedoucího společnosti (ředitele), stanoví jeho působnost a dohlíží na 
jeho činnost, 

j) schvaluje smluvní mzdu výkonného vedoucího společnosti (ředitele),  

k) zajišťuje vedení seznamu akcionářů, 

l) svolá valnou hromadu a organizačně ji zajišťuje, 

m) vydává stanovisko k převodu akcie na jméno s omezenou převoditelností, o němž má rozhodovat 
valná hromada, 
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n) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě návrhy změny stanov, anebo návrhy na zrušení 
společnosti s likvidací a jmenování likvidátora, nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou 
právní formy společnosti, 

o) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu 
společnosti, 

p) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti na základě pověření ve smyslu § 511 zákona o 
obchodních korporacích, 

q) stanoví při zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady výši emisního kurzu, který má být 
vnesením nepeněžitého vkladu splacen. 

§ 31 

Složení, ustavení a funkční období představenstva 

1. Představenstvo společnosti má sedm členů. Ze svého středu si představenstvo volí předsedu a dva 
místopředsedy. 

2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Výkon funkce člena představenstva je 
nezastupitelný. 

3. Funkční období členů představenstva je čtyřleté.  Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce nebo 
je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového 
člena. Opětovná volba člena představenstva je možná. 

4. Představenstvo, u kterého počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat 
(kooptovat) do příštího zasedání valné hromady nejvýše tři náhradní členy. Jmenuje-li představenstvo 
náhradního člena, musí tohoto člena nejbližší valná hromada potvrdit (zvolit) anebo musí zvolit nového 
člena představenstva. Funkční období kooptovaného člena představenstva se zkracuje tak, aby skončilo 
současně s předpokládaným funkčním obdobím člena, na jehož místo byl nový člen představenstva 
zvolen. 

§ 32 

Svolávání zasedání představenstva 

1. Představenstvo zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce. Předseda, v 
případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je dále povinen svolat zasedání představenstva, požádá-li o to 
některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvedou důvod jeho svolání, a to tak, 
aby se zasedání konalo nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti.  

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, pozvánkou, v níž 
uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. V pozvánce, která se týká svolání představenstva 
z důvodu zvýšení základního kapitálu společnosti představenstvem, se uvedou náležitosti stanovené 
zákonem v pozvánce pro svolání valné hromady ohledně zvýšení základního kapitálu. 
Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich 
projednáním všichni členové představenstva.  

3. Písemná pozvánka se zasílá členům představenstva doporučeným dopisem, osobním předáním, anebo e-
mailovou zprávou, přičemž člen představenstva musí potvrdit její přijetí. Pozvánka musí být členům 
představenstva doručena zpravidla nejméně 7 (sedm) dnů před zasedáním.  

4. Na zasedání představenstva se zve vždy předseda dozorčí rady. Jestliže o to dozorčí rada požádá, má právo 
účastnit se zasedání představenstva další člen dozorčí rady. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda 
představenstva, dále může dle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby, například zaměstnance 
společnosti anebo akcionáře.  

5.  Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. 

§ 33 

Zasedání představenstva 
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1. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti či na jiném vhodném místě.  

2. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo pověřený 
člen představenstva. 

3. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a 
zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové 
představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených 
členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost 
člena představenstva, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. 

§ 34 

Rozhodování představenstva. 

1. Člen představenstva se účastní zasedání představenstva osobně, prostřednictvím jiného člena podle § 159 
odst. 2 obč. zák., anebo distančně s využitím takového komunikačního prostředku, který umožňuje 
ověření jeho totožnosti a obousměrný audio anebo audiovizuální přenos průběhu celého zasedání 
představenstva v reálném čase.  

2. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna osobně nebo jiným způsobem 
podle odst. 1 prostá většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. 

3. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby 
pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů představenstva. V případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.  

4. K usnesení o zvýšení základního kapitálu je potřeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny všech členů 
představenstva. O uvedeném usnesení se pořizuje notářský zápis.  

5. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva společnosti a výběru ředitele společnosti, 
nehlasuje ten člen představenstva, který je navrhován do této funkce, resp. o jehož odvolání se rozhoduje. 

§ 35 

Rozhodování představenstva mimo zasedání (per rollam). 

1. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Většina potřebná k přijetí 
rozhodnutí se určuje podle § 34 odst. 3 až 5. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech 
členů představenstva. 

2. Osoba oprávněná ke svolání zasedání představenstva zašle všem jeho členům návrh rozhodnutí obsahující 
text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, která 
činí zpravidla 7 (sedm) dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí členovi představenstva, a další podklady 
potřebné pro přijetí rozhodnutí. Návrh rozhodnutí se doručuje způsobem stanoveným pro doručení 
pozvánky na zasedání představenstva.  

3. Člen představenstva doručí osobě, která rozeslala návrh rozhodnutí podle předchozího odstavce, své 
písemně vyjádření (hlasuje pro, hlasuje proti, zdržel se) ve stanovené lhůtě. Nedoručí-li člen 
představenstva své vyjádření ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí (hlasuje proti).  

4. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí představenstva bylo osvědčeno veřejnou listinou (notářským zápisem), 
návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se členům představenstva 
zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření člena představenstva se uvede i obsah 
návrhu rozhodnutí, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. 

5. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena představenstva k návrhu, 
nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření, bylo-li dosaženo počtu 
hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. 

6. Přijaté rozhodnutí oznámí osoba oprávněná ke svolání zasedání představenstva, včetně dne jeho přijetí, 
všem členům představenstva bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uplynutí 
lhůty dle odst. 2.  
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Oddíl třetí 

Dozorčí rada 

§ 36 

Postavení a působnost dozorčí rady 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti; dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost 
společnosti a plní povinnosti stanovené zákonem. 

2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a 
kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná 
činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami; toto oprávnění mohou členové 
dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své 
funkce. 

3. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky 
kontrolní činnosti dozorčí rady a doporučeními, týkajícími se zejména: 

a) plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu, 

b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, 

c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejích 
závazků pohledávek. 

      Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. 

4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní 
závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá 
vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada navrhuje představenstvu auditora na ověření roční účetní závěrky. 

5. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní 
své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může 
valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne 
potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí 
rady.  

6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu 
představenstva. 

7. Dozorčí rada plní funkce při střetu zájmů člena představenstva, dozorčí rady anebo osob jim blízkých 
nebo osob jimi ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti dle právních předpisů; dozorčí rada 
může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva nebo dozorčí rady při střetu zájmů výkon jeho 
funkce anebo může uzavření smlouvy, které není v zájmu společnosti zakázat.  

8. Dozorčí rada přezkoumává návrh představenstva na zrušení společnosti s likvidací a na jmenování 
likvidátora a předkládá valné hromadě své stanovisko k němu. 

§ 37 

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady 

1. Dozorčí rada společnosti má 9 (slovy: devět) členů.  

2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a 
místopředsedu dozorčí rady. 

3. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. Opětovná volba člena dozorčí rady 
je možná. Výkon člena dozorčí rady je nezastupitelný. 

4. Dozorčí rada, u které počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat 
(kooptovat) do příštího zasedání valné hromady nejvýše tři náhradní členy. Jmenuje-li dozorčí rada 
náhradního člena, musí tohoto člena nejbližší valná hromada potvrdit (zvolit) anebo musí zvolit nového 
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člena dozorčí rady. Funkční období kooptovaného člena dozorčí rady se zkracuje tak, aby skončilo 
současně s předpokládaným funkčním obdobím člena, na jehož místo byl nový člen dozorčí rady zvolen. 

§ 38 

Svolávání dozorčí rady 

1. Dozorčí rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.  

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, pozvánkou, v níž uvede 
místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen 
tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni členové dozorčí rady. 

3. Písemná pozvánka se zasílá členům dozorčí rady doporučeným dopisem, osobním předáním, anebo e-
mailovou zprávou, přičemž člen dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Pozvánka musí být členům dozorčí 
rady doručena zpravidla nejméně 7 (sedm) dnů před zasedáním.  

4. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady, dále může dle své úvahy přizvat na zasedání i 
jiné osoby, například zaměstnance společnosti anebo akcionáře.  

§ 39 

Zasedání dozorčí rady 

1. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti či na jiném vhodném místě.  

2. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo pověřený člen 
dozorčí rady. 

3. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a 
zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí 
rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má 
za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena dozorčí 
rady, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. 

4. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. 

§ 40 

Rozhodování dozorčí rady 

1. Člen dozorčí rady se účastní zasedání osobně, prostřednictvím jiného člena podle § 159 odst. 2 obč. zák., 
anebo distančně s využitím takového komunikačního prostředku, který umožňuje ověření jeho totožnosti a 
obousměrný audio anebo audiovizuální přenos průběhu celého zasedání dozorčí rady v reálném čase.  

Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna osobně nebo jiným způsobem podle 
odst. 1 prostá většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. 

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro 
ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti 
hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.  

3. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady nehlasuje osoba, která je navržena na 
výkon této funkce, resp. o jejímž odvolání se rozhoduje. 

§ 41 

Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání (per rollam). 

1. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Většina potřebná k přijetí 
rozhodnutí se určuje podle § 40 odst. 3 až 4. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech 
členů dozorčí rady. 

2. Osoba oprávněná ke svolání zasedání dozorčí rady zašle všem jejím členům návrh rozhodnutí obsahující 
text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, která 
činí zpravidla 7 (sedm) dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí členovi dozorčí rady, a další podklady 
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potřebné pro přijetí rozhodnutí. Návrh rozhodnutí se doručuje způsobem stanoveným pro doručení 
pozvánky na zasedání dozorčí rady.  

3. Člen dozorčí rady doručí osobě, která rozeslala návrh rozhodnutí podle předchozího odstavce, své 
písemné vyjádření (hlasuje pro, hlasuje proti, zdržel se) ve stanovené lhůtě. Nedoručí-li člen dozorčí rady 
své vyjádření ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí (hlasuje proti).  

4. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena dozorčí rady k návrhu, 
nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření, bylo-li dosaženo počtu 
hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. 

5. Přijaté rozhodnutí oznámí osoba oprávněná ke svolání zasedání dozorčí rady, včetně dne jeho přijetí všem 
členům dozorčí rady bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí, nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne 
uplynutí lhůty dle odst. 2.  

Oddíl čtvrtý 

Společná ustanovení o představenstvu a dozorčí radě 

§ 42 

Práva a povinnosti členů představenstva a dozorčí rady 

Členové představenstva i dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a 
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo 
způsobit společnosti újmu. 

Oddíl pátý 

Vnitřní organizace společnosti 

§ 43 

Organizační řád 

1. V podrobnostech upraví vnitřní organizaci společnosti její organizační řád. 

2. Organizační řád vydává představenstvo společnosti. 

 

Hlava V. 

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

§ 44 

Účetní období 

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. 

§ 45 

Účetnictví společnosti 

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. 

2. Společnost je povinna ověřit účetní závěrku auditorem a vyhotovit výroční zprávu. Účelem výroční 
zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím 
hospodářském postavení. Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a zprávu auditora, případně další 
dokumenty a údaje podle právních předpisu. 

3. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní 
závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, uveřejní představenstvo účetní závěrku na 
internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady a 
po dobu 30 (třiceti) dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou 
uveřejní představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví.  
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4. Společnost je povinna vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem 
zaručujícím trvalost účetních záznamů. Společnost je povinna vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla 
sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční 
situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit 
ekonomická rozhodnutí.  

 

§ 46 

Rozdělování zisku společnosti 

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po 
přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. 

2. Po splněních daňových povinností podle právních předpisů, případně po provedení přídělu do rezervního 
fondu, do účelově vázaných fondů tvořených ze zisku a případně dalších fondů, bude zisk dosažený 
v účetním období (nebo jeho část) rozdělen mezi akcionáře (dividendy) anebo jiné osoby (tantiémy) 
a/nebo (nebo jeho část) převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.  

 

§ 47 

Tantiémy 

1. Členové představenstva a dozorčí rady mají právo na podíl ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů 
(tantiémy). 

2. Tantiémy přísluší za podmínek, že budou splněny daňové povinnosti společnosti, příděly do fondů ve 
smyslu stanov, právních předpisů a kolektivní smlouvy. 

3. Výši tantiém a termín jejich výplaty na návrh představenstva po projednání v dozorčí radě schvaluje valná 
hromada. 

 § 48 

Dividendy 

1. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích (dividendu), který valná hromada 
schválila k rozdělení mezi akcionáře (§ 18 stanov). 

2. Dividenda je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jejím 
vyplacení, ledaže valná hromada určí jinak. 

3. Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně 
převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet 
uvedený v seznamu akcionářů.  

§ 49 

Způsob úhrady ztráty 

1. Ztráty společnosti budou uhrazeny (kryty) především z rezervního fondu společnosti, nerozděleného zisku 
minulých let, popřípadě snížením základního kapitálu společnosti.  

2. O způsobu krytí ztrát rozhoduje valná hromada. 

§ 50 

Rezervní fond 

Při vzniku společnosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 53 493 005,60 Kč (slovy: 
padesáttřimiliónůčtyřistadevadesáttřitisícpětkorunčeskýchašedestáthaléřů). Rezervní fond se případně 
doplňuje o částku ve výši schválené valnou hromadou.   

 

https://app.codexis.cz/doc/CR/26786#L128
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§ 51 

Vytváření dalších fondů 

1. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého 
zisku. 

2. Tvorba a použití těchto fondů se řídí pravidly stanovenými na základě kolektivního vyjednávání a 
usnesení valné hromady. 

Hlava VI. 

ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI 

§ 52 

Zrušení společnosti 

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení právních 
předpisů. 

2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.  

§ 53 

Zánik společnosti 

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 

 

Hlava VII. 

SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

§ 54 

Oznamování 

1. Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem je splněna jejich zveřejněním v 
Obchodním věstníku. 

2. Společnost průběžně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, 
a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy 
www.vakpce.cz ("internetové stránky"), údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další 
údaje stanovené zákonem. 

3. Písemnosti určené akcionářům vlastnícím akcie na jméno, doručuje společnost na jejich adresu uvedenou 
v seznamu akcionářů.  

4. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společnosti. 

§ 55 

Řešení sporů 

Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i 
vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. 
Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud a to, 
nevylučují-li to ustanovení procesně právních předpisů, místně příslušný podle sídla společnosti. 

§ 56 

Změny stanov  

1. O změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o 
změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí 
valné hromady o změnách stanov se pořizuje notářský zápis. 

http://www.vakpce.cz/
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2. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se 
o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. 

 

§ 57 

Výkladové ustanovení 

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, 
ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení 
stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného 
právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového 
ustanovení právního předpisu – způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. 

§ 58 

Závěrečná ustanovení 

Stanovy jsou uloženy ve sbírce listin obchodního rejstříku, rovněž tak u společnosti a jsou k dispozici 
každému akcionáři k nahlédnutí. 
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O B S A H   S T A N O V 

 

Hlava I - Základní ustanovení 

          § 1 Založení, vznik a trvání společnosti 

          § 2 Obchodní firma 

          § 3 Sídlo společnosti 

          § 4 Identifikační číslo 

          § 5 Předmět podnikání společnosti 

          § 6 Zastupování společnosti  

      

Hlava II - Základní kapitál a akcie společnosti 
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AKCIONÁŘSKÁ SMLOUVA  

uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 a násl.  
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

(dále také jako „Smlouva“) 
mezi následujícími smluvními stranami: 

Pavel Stara 
nar. 30.5.1976 
bytem Ke Stájím 1228, 530 06 Pardubice 
(dále jen „Pavel Stara“) 
 
a 
 
Basketbalový klub Pardubice, z.s. 
IČO: 674 41 629 
V Ráji 311, 530 02 Pardubice 
zastoupen  
panem Ing. Tomášem Netolickým, předsedou 
výboru 
(dále jen „BKP Spolek“) 

a 
Statutární město Pardubice 
IČO: 002 74 046 
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
zastoupeno  
panem Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „Město Pardubice“) 
a 
Martin Marek 
nar. 14.6.1980 
bytem Jiřího Franka 1767, 256 01 Benešov 
(dále jen „Martin Marek“) 

 

(Pavel Stara, BKP Spolek, Město Pardubice a Martin Marek dále společně také jako „Smluvní strany“ či 
„Akcionáři“ a samostatně také jako „Smluvní strana“ či „Akcionář“) 

Preambule 

1. Smluvní strany jsou akcionáři obchodní společnosti BK Pardubice, a.s., IČO: 276 54 796, se sídlem V Ráji 
311, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí (dále jen „Společnost“). 
 

2. Pavel Stara je minoritním akcionářem Společnosti vlastnícím akcie, které ve svém souhrnu představují 
podíl na základním kapitálu společnosti a souvisejících akcionářských právech o velikosti 35 %. 
 

3. BKP Spolek je minoritním akcionářem Společnosti vlastnícím akcie, které ve svém souhrnu představují 
podíl na základním kapitálu společnosti a souvisejících akcionářských právech o velikosti 25 %. 
 

4. Město Pardubice je minoritním akcionářem Společnosti vlastnícím akcie, které ve svém souhrnu 
představují podíl na základním kapitálu společnosti a souvisejících akcionářských právech o velikosti 25 %. 
 

5. Martin Marek je minoritním akcionářem Společnosti vlastnícím akcie, které ve svém souhrnu představují 
podíl na základním kapitálu společnosti a souvisejících akcionářských právech o velikosti 15 %. 
 

6. Společnost je spojena zejména s basketbalovým klubem BK JIP Pardubice (dále jen „Basketbalový klub“), 
kdy zajišťuje jeho fungování na regionální, národní i mezinárodní úrovni zejména v rámci soutěží 
Kooperativa NBL, Českého poháru a Alpe Adria Cup. 
 

7. Akcionáři mají zájem na tom, aby Společnost nadále zajišťovala veškeré sportovní a organizační činnosti 
související s Basketbalovým klubem. Za tímto účelem se Akcionáři zavazují poskytnout si součinnost a 
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vyvinout maximální možnou snahu při finanční, organizační, mediální a další pomoci směřující k řádnému 
fungování Společnosti. 
 

8. Cílem Akcionářů je zejména stabilizace Společnosti po ekonomické, sportovní a organizační stránce. 
 

9. Akcionáři prohlašují, že se zavazují poskytnout si maximální možnou součinnost i v oblasti legislativní, kdy 
se vzájemně zavazují poskytnout si součinnost při nutnosti reagovat na podmínky a případné změny 
v rámci licenčních řízení v národní lize a evropských soutěžích FIBA a dále se zavazují reagovat na 
požadavky a podmínky pro pořádání reprezentačních zápasů, které mají přímou i nepřímou souvislost 
s Basketbalovým klubem. 
 

10. Akcionáři, s ohledem na své finanční a materiální možnosti, deklarují, že je jejich zájmem je dlouhodobě 
rozvíjet basketbal a poskytnout mu adekvátní materiální i nemateriální prostředky k tomu adekvátní. 

I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je dohoda o úpravě práv a povinností Akcionářů ve vztahu ke Společnosti a 
Basketbalovému klubu, zejména, nikoliv však výlučně pak dohoda na podmínkách, principech a nástrojích 
vedoucích k naplnění základních cílů stanovených v Preambuli této Smlouvy. 

II. 
Konkrétní hlavní cíle spolupráce 

Akcionáři společně prohlašují, že jejich hlavním zájmem je rozvoj Společnosti a dosahování těchto cílů: 

1. v rámci národní úrovně docílit umisťování Basketbalového klubu na předních místech nejvyšší české soutěže 
v basketbalu mužů Kooperativa Národní basketbalová liga (Kooperativa NBL), a to optimálně do 6. místa 
konečné tabulky, a na předních místech Českého poháru; 

2. v rámci mezinárodní úrovně každoroční účast v evropských pohárech; 
3. fungování Společnosti s vyrovnaným hospodařením; 
4. vytvoření fungujícího managementu Společnosti po stránce sportovní, ekonomické a personální; 
5. vytvoření optimálních a odpovídajících hráčských podmínek; 
6. podpora a rozvoj mládežnického sportu v Pardubickém kraji v rámci projektu „Golden talents“ za součinnosti 

Vrcholových sportovních center mládeže a Sportovních center mládeže; 
7. pořádání vrcholných basketbalových událostí, jakými jsou zejména reprezentační zápasy, mezinárodní turnaje, 

exhibiční akce, finálová utkání školních a mládežnických projektů, a to ve spolupráci s Česká basketbalová 
federace z.s. (dále jen „ČBF“). 

 

III. 
Závazky při plnění cílů spolupráce 

1. Akcionáři se dohodli a zavazují se, že: 
1.1 licence k účasti v soutěžích ČBF, tedy zejména Kooperativa NBL zůstane v držení Společnosti a 

nebude převedena na třetí osobu bez souhlasu všech Akcionářů, jak odkazují i stanovy Společnosti v 
§ 11 odst. 7; 

1.2 Společnost bude nadále provozovat basketbalové družstvo „MUŽI A“, se kterým se bude 
zúčastňovat všech soutěží výše uvedených a dalších soutěží, které budou odpovídat zájmům 
Společnosti; 
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1.3 podporují rozhodnutí představenstva Společnosti, která umožní vyjednat v součinnosti s ČBF 
závazný, případně reálně očekávaný a písemným sdělením dokladovaný, počet mezistátních utkání 
s místem konání v MFA na období následujících 5ti sezón. 

 
2. Pavel Stara a Martin Marek se jakožto akcionáři - fyzické osoby zavazují, že 

2.1  zajistí po dobu trvání akcionářské dohody vyrovnané hospodaření Společnosti. Tento závazek Pavla 
Stary a Martina Marka je podmíněn dodržováním závazků Města Pardubice, zejména pak 
naplňováním ust. odst. 4 bod 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 tohoto článku Smlouvy. Pro vyloučení všech 
pochybností smluvní strany konstatují, že nedodržení tohoto závazku budou považovat smluvní strany 
za podstatné porušení této smlouvy. 

2.2 zajistí po dobu trvání akcionářské dohody, že se Basketbalový klub umístí v nejvyšší české soutěži 
v basketbalu mužů Kooperativa NBL do 6. místa konečné tabulky, a to alespoň jedenkrát v průběhu 
tří po sobě jdoucích sportovních sezón. 

2.3 zajistí, aby Basketbalový klub každoročně (tj. v rámci hospodářského roku Společnosti) odehrál 
v rámci tzv. sportovních dnů podporovaných městem Pardubice (viz. čl.  4. 11 této smlouvy), alespoň 
4 své zápasy. 

 
3. BKP spolek se zavazuje, že: 

3.1 bude úzce spolupracovat se všemi akcionáři Společnosti, a to zejména v oblasti budování sportovní 
vize, jejímž pilířem je tzv. Sportovní středisko mládeže, které se věnuje všeobecnému sportovnímu a 
basketbalovému rozvoji a náborům dětí do 15 let, a dále tzv. Vrcholové sportovní centrum mládeže, 
které se plně soustředí na výchovu profesionálních sportovců a reprezentantů České republiky; 

3.2 bude spolupracovat při společném budování profesionálního týmu mužů, a to především výchovou 
mladých hráčů, které do Společnosti převádí a nadále bude převádět se všemi právy za smluvenou 
přestupní částku 1,- Kč; 

3.3 bude spolupracovat na propagaci basketbalu a Basketbalového klubu na městské, krajské i 
celorepublikové úrovni a na úrovni evropských turnajů a evropských soutěží; 

3.4 podnikne veškeré úsilí v náboru dětí s cílem maximalizovat členskou základnu a rozšířit přípravné 
kroužky a školičky; 

3.5 bude v rámci Vrcholového sportovního centra mládeže hrát nejvyšší mládežnické soutěže - extraliga 
kadetů, extraliga juniorů a s výběrovou skupinou do 23 let druhou nejvyšší mužskou soutěž – 1. ligu 
mužů. 

 
4. Město Pardubice s ohledem na zájem na rozvoji basketbalu jak na vrcholové seniorské, tak i mládežnické 

úrovni konstatuje, že: 
4.1 Bude dlouhodobě finančně podporovat chod Basketbalového klubu prostřednictvím smlouvy o 

poskytování reklamních služeb tak, jako tomu bylo do současnosti, a to počínaje sezónou 2021/2022 
s pravidelným ročním plněním ve výši minimálně 1.910.000,- Kč bez DPH. Z důvodu uzavírání této 
smlouvy na delší období je zohlednění inflace ze strany Města Pardubice definováno tak, že poprvé 
od 1.1. 2027 bude částka minimálního ročního plnění bez DPH navýšena o 5 %, a to pro dalších 5 
sezón.  Nedosáhne-li však Basketbalový klub ve třech po sobě jdoucích sportovních sezónách 
minimálních sportovních výsledků uvedených v čl. III. odst. 2.2 akcionářské dohody, poníží město 
Pardubice výši reklamního plnění na příští sportovní sezónu o 15 procent. Smluvní strany konstatují, 
že nebude-li poskytnutí tohoto plnění ze strany města právně možné, zavazují se smluvní strany k 
hledání optimálního řešení k nalezení právně možného titulu, na základě kterého bude možné 
finanční prostředky ve výši uvedené v tomto článku Basketbalovému klubu poskytnout. 

4.2 V souvislosti s plněním závazku dle ustanovení 4.1 se město Pardubice zavazuje výše uvedenou 
smlouvu o poskytování reklamních služeb uzavírat pravidelně každý rok tak, aby na sebe plnění 
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předchozí a následující navazovala. Za tímto účelem musí Basketbalový klub poskytnout městu 
Pardubice nezbytnou součinnost. 

4.3 Bude dlouhodobě finančně podporovat chod Basketbalového klubu prostřednictvím smlouvy o 
poskytnutí dotace v oblasti provozních nákladů A-týmu BK JIP Pardubice (MUŽI A Basketbalového 
klubu) tak, jako tomu bylo do současnosti, a to počínaje sezónou 2021/2022 s pravidelným ročním 
plněním ve výši minimálně 3.600.000,- Kč/rok. Smluvní strany konstatují, že nebude-li poskytnutí 
tohoto plnění ze strany města právně možné, zavazují se smluvní strany k hledání optimálního řešení 
k nalezení právně možného titulu, na základě kterého bude možné finanční prostředky ve výši 
uvedené v tomto článku BK JIP Pardubice poskytnout.  Z důvodu uzavírání této smlouvy na delší 
období je zohlednění inflace ze strany Města Pardubice definováno tak, že poprvé od 1.1. 2027 bude 
částka minimálního ročního plnění bez DPH navýšena o 5 %, a to pro dalších 5 sezón.  

4.4 V souvislosti s plněním tohoto závazku dle ustanovení 4.3 tohoto článku smlouvy se město zavazuje 
výše uvedenou smlouvu o poskytnutí dotace uzavírat pravidelně každý rok tak, aby na sebe plnění 
předchozí a následující navazovala. Za tímto účelem je Basketbalový klub povinen poskytnout městu 
Pardubice potřebnou součinnost. 

4.5 Bude   dlouhodobě finančně podporovat chod Basketbalového klubu prostřednictvím smlouvy o 
poskytnutí dotace v oblasti podpory sportu mládeže – projekt Golden Talents tak, jako tomu bylo do 
současnosti, a to počínaje sezónou 2021/2022 s pravidelným ročním plněním ve výši minimálně 
1.450.000,- Kč  s tím, že v souvislosti s plněním tohoto závazku se zavazuje výše uvedenou smlouvu o 
poskytnutí dotace uzavírat pravidelně každý rok tak, aby na sebe plnění předchozí a následující 
navazovala. Za tímto účelem musí Basketbalový klub poskytnout městu potřebnou součinnost. 
Smluvní strany konstatují, že nebude-li poskytnutí tohoto plnění ze strany města právně možné, 
zavazují se smluvní strany k hledání optimálního řešení k nalezení právně možného titulu, na základě 
kterého bude možné finanční prostředky ve výši uvedené v tomto článku BK JIP Pardubice 
poskytnout. Z důvodu uzavírání této smlouvy na delší období je zohlednění inflace ze strany Města 
Pardubice definováno tak, že poprvé od 1.1. 2027 bude částka minimálního ročního plnění bez DPH 
navýšena o 5 %, a to pro dalších 5 sezón. 

4.6 Bude dlouhodobě finančně podporovat chod BKP Spolku prostřednictvím smlouvy o poskytnutí 
dotace v oblasti mládeže tak, jako tomu bylo do současnosti, a to počínaje sezónou 2021/2022 
s pravidelným ročním plněním ve výši minimálně 2.850.000,- Kč. Za tímto účelem musí Basketbalový 
klub poskytnout městu potřebnou součinnost. Smluvní strany konstatují, že nebude-li poskytnutí 
tohoto plnění ze strany města právně možné, zavazují se smluvní strany k hledání optimálního řešení 
k nalezení právně možného titulu, na základě kterého bude možné finanční prostředky ve výši 
uvedené v tomto článku BKP Spolku poskytnout. Z důvodu uzavírání této smlouvy na delší období je 
zohlednění inflace ze strany Města Pardubice definováno tak, že poprvé od 1.1. 2027 bude částka 
minimálního ročního plnění bez DPH navýšena o 5 %, a to pro dalších 5 sezón. 

4.7 Vynaloží rozumně po něm požadovatelnou snahu s cílem dokončit projektovou dokumentaci pro 
realizaci multifunkční haly v rámci projektu Dukla sportovní (dále jen MFH Dukla) a dále, že vynaloží 
veškerou rozumně po něm požadovatelnou snahu směřující k zažádání o dotační prostředky 
z relevantních regionálních, národních či evropských zdrojů, které budou moci být využity na realizaci 
MFA Dukla; město Pardubice konstatuje, že ke dni uzavření této akcionářské smlouvy probíhají 
koordinační práce na dokončení technické specifikace zadávací dokumentace pro výběr projektanta 
na projekční práce v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a v rozsahu dokumentace 
provedení stavby, s očekávaným zahájení zadávacího řízení na tyto projekční práce na základě 
předchozího schválení Radou města Pardubic nejpozději do 30. 10. 2021. Město Pardubice se 
zavazuje informovat Společnost o uzavření smlouvy o dílo s projektantem do 5ti dnů od zveřejnění 
této smlouvy v registru smluv. 
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4.8 Ustanovení v bodě 4.7 nevylučuje  právo města Pardubice využít metodu dodávky u některého ze 
stavebních objektů formou Design&Build, a to v návaznosti na možnost využití metody Design&Build 
v kontextu zveřejněných podmínek dotační podpory ze strany Národní sportovní agentury dle 
dokumentace programu č. 162 54 vyhotovené dne 17. 11. 2020 a schválené dne 30. 11. 2020 
Ministerstvem financí ČR, bude město Pardubice při schvalování harmonogramu realizace dle 
jednotlivých objektů zařazených do projektu Dukla sportovní postupovat s cílem maximalizovat 
dotační příjem z programu č. 162 54, případně z jiných dotačních programů, které tyto typy projektů 
budou podporovat.  

4.9 S ohledem na svou majetkovou účast ve společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO: 252 91 408, 
se sídlem třída Míru 90, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí (dále jen „RFP“), podporuje záměr 
možnosti odehrání basketbalových zápasů seniorského týmu Basketbalového klubu a národní 
basketbalové reprezentace v MFA za principů vzájemné součinnosti níže uvedených. 

4.10  V souvislosti s možností odehrání basketbalových zápasů seniorského týmu Basketbalového klubu a 
národní basketbalové reprezentace v MFA, město Pardubice podporuje uzavření Smlouvy o 
spolupráci (dále jen „SoSp“) mezi Společností a s RFP pro dané hrací dny, a to na základě termínů 
odsouhlasených mezi Společností a RFP a.s. Smlouva o spolupráci bude obsahovat tyto principy:  
 
a) RFP a.s. zajistí v den před basketbalovým utkáním v čase od 9:00 hod a následně pro den konání 

basketbalového utkání kvalitní zázemí pro konání takového utkání; 
b) součinnost při rezervaci termínu soutěžního utkání bude zajištěna tak, že Společnost je povinna 

ve lhůtě alespoň 3 měsíce před plánovaným datem konání takového utkání (utkání A týmu 
Společnosti a/nebo A týmu reprezentace ČR) doručit RFP písemnou žádost s uvedením data 
a času konání utkání vč. sdělení dalších detailů s utkáním souvisejících;  

c) v případě kolize požadovaného termínu se soutěžním utkáním HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s. (dále jen „HC“) se soutěžním utkáním Basketbalového klubu má přednost utkání 
HC;  

d) v případě kolize požadovaného termínu se soutěžním utkáním HC Hokeje Pardubice s utkáním 
národní basketbalové reprezentace se Město Pardubice zavazuje s ohledem na prestižnost utkání 
národní basketbalové reprezentace hledat společně s RFP a.s. a Basketbalovým klubem řešení 
této situace; 

e) v případě kolize termínu navrženého ze strany BK nebo basketbalové federace s již zasmluvněnou 
sportovní nebo kulturní akcí, akceptují smluvní strany, že termínovému požadavku nemusí být 
vyhověno; 

f) RFP a.s. zajistí, aby vybavenost MFA umožnila konání extraligových a mezinárodních 
basketbalových utkání v období od 30. 9. 2021 do 30. 9. 2027, resp. do 30. 9. 2032 v případě 
uplatnění práva opce ve smyslu čl. V odst. 2 této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že 
požadavky na způsobilost MFA ke konání příslušných basketbalových utkání v rámci FIBA je 
definována dokumenty FIBA, kdy pro rok 2021 je toto zakotveno v dokumentu FIBA EUROBASKET 
2021 qualifiers foreword, jenž je přílohou č. 1  této smlouvy, a pro utkání v rámci nejvyšší 
basketbalové ligy jsou požadavky na způsobilost MFA k basketbalovým utkáním definovány 
v dokumentech vydávaných Asociací ligových klubů, kdy pro rok 2021 je toto zakotveno  
v dokumentu Organizace, systém řízení a sportovně technické podmínky v Mistrovství ČR 
v basketbale mužů, jenž je přílohou č. 2 této smlouvy; 

g) RFP a.s. dlouhodobě zajistí v MFA minimální zázemí s celodenním využitím pro potřeby BK od 9:00 
hod v den před konáním basketbalového utkání a v den konání basketbalového utkání, přičemž 
tímto zázemím se rozumí zejména alespoň jedna personalizovaná šatna v barvách Basketbalového 
klubu, dále celoročně skladový prostor o velikosti 9 m2; 
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h) Společnost bude mít právo za přiměřenou úplatu využívat a dále obchodovat reklamní plochy a 
prostory umístěné v těsné blízkosti hrací plochy a digitální zobrazovací technologie (kostka, 
leddiodový pás, ………….) při konání basketbalového utkání v MFA.;  

i) RFP a.s. a Společnost písemnou formou požádají majoritního akcionáře HC  
a zároveň představenstvo HC o schválení takového rozhodnutí, které umožní vyhovět 
oprávněným požadavkům Společnosti nebo basketbalové federace označit vstupenky a další 
propagační materiály propagující konání basketbalového utkání v MFA tak, aby jejich vizuální 
podoba nebyla v kolizi s firmou nebo názvem sponzora MFA, pokud taková kolizní situace nastane;  

j) týden před konáním basketbalového utkání zajistí RFP a.s. propagaci tohoto utkání na 
velkoplošných obrazovkách, prostřednictvím kostky a prostřednictvím led-zobrazovacího 
prstence, a to v rámci časů, které má RFP k dispozici; 

k) RFP a.s. a město Pardubice konstatují, že exkluzivita na catering a gastro služby v prostorách MFA, 
kterou disponuje HC, dává Společnosti možnost uzavřít vlastní smlouvu s HC, která umožní 
optimalizovat zajištění cateringových služeb poskytovaných při basketbalových utkáních;   

l) RFP a.s. zajistí, že veškeré movité věci odpovídající vybavení pro Basketbalový klub, jakými jsou 
zejména basketbalové koše či palubovka, zůstanou nezatížené, nebudou označeny logem, 
reklamním nebo obdobným označením žádného subjektu bez předchozího souhlasu 
Basketbalového klubu. 

 
4.11 město Pardubice se zavazuje zajistit, aby bylo každoročně (tj. v rámci hospodářského roku 

Společnosti) alespoň 7 zápasů Basketbalového klubu zařazeno do tzv. sportovních dnů 
podporovaných městem Pardubice v souladu se Smlouvou o poskytování sužeb obecného 
hospodářského zájmu, jež byla uzavřena mezi městem Pardubice a RFP a.s. dne 29. 12. 2017.  

 
4.12 v návaznosti na ustanovení článku 4.5 smluvní strany předpokládají, že nejpozději v 6té sezóně 

následující od účinnost této smlouvy, s počátkem běhu této sezóny dne 1. 7. 2027, bude pro utkání 
Společnosti k dispozici MFH Dukla. S cílem smluvně ukotvit principy budoucí spolupráce města se 
Společností, a s cílem definovat perspektivu pro Společnost  v oblasti posílení budoucí stability 
rozvoje mládeže a budoucí stability v oblasti obchodní a marketingové strategie Společnosti, 
deklaruje  město Pardubice připravenost k jednání o smluvních vztazích, které umožní, aby MFH 
Dukla byla domovskou halou pro všechny týmy BK s cílem odehrát v MFH Dukla veškeré basketbalové 
zápasy seniorského týmu Basketbalového klubu, a to včetně otázky využití reklamních ploch za 
právně možných a vzájemně vyvážených podmínek  a dále s cílem  usilovat o odehrání maximálního 
počtu  utkání národní basketbalové reprezentace v MFA, případně v MFH Dukla.  

 
4.13 Vznikne-li pochybnost o tom, zda plnění dle čl. 4.1 a/nebo 4.3 a/nebo 4.5 a/nebo 4.6 této smlouvy je 
právně možné,  smluvní strany se dohodly na tom, že město Pardubice vybere advokátní kancelář a 
akcionáři Pavel Stara společně s Martinem Markem si vyberou druhou advokátní kancelář s tím, že 
zástupci těchto advokátní kanceláří vyberou advokátní kancelář, která vypracuje právní stanovisko 
k otázce právní možnosti poskytnutí plnění stran města dle čl. 4.1 a/nebo 4.3 a/nebo 4.5 a/nebo 4.6 této 
smlouvy s tím, že závěry takového stanoviska se smluvní strany zavazují akceptovat. Náklady na pořízení 
takového právního stanoviska ponese rovným dílem na straně jedné město Pardubice a na straně druhé 
akcionáři Pavel Stara s Martinem Markem.    
 

5. Akcionáři se dohodli na personálním obsazení představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti, 
jakožto stvrzení svého zájmu o rozvoj basketbalu ve městě.  
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6. Bližší podmínky personálního obsazení představenstva Společnosti, resp. dozorčí rady Společnosti jsou 
uvedeny v odst. 7. a 8., tohoto článku. Akcionáři se toto a níže uvedená pravidla zavazují bez dalšího 
respektovat a na příslušné valné hromadě hlasovat v souladu s touto Smlouvou. 

7. Akcionáři se dohodli na počtu členů PAS tak, že bude mít tři členy: 
• PAS bude mít 3 osoby. Ve funkci předsedy představenstva, pakliže bude splňovat zákonné 

podmínky, bude zvolen pan Stara nebo pan Marek,  
• osoba místopředsedy představenstva, pakliže bude splňovat zákonné podmínky, bude zvolena na 

návrh BKP Spolku; 
• třetí člen představenstva, pakliže bude splňovat zákonné podmínky, bude společným návrhem 

pana Pavla Stary a pana Martina Marka. 
 

8. Akcionáři se dohodli, že dozorčí rada Společnosti (DR) bude mít pět (5) členů a bude obsazena následujícím 
způsobem: 

• osoba předsedy dozorčí rady, pakliže bude splňovat zákonné podmínky, bude zvolena na návrh 
Města Pardubice,  

• o jednom členovi dozorčí rady, pakliže bude splňovat zákonné podmínky, bude rozhodnuto na 
návrh Pavla Stary; 

• o jednom členovi dozorčí rady, pakliže budou splňovat zákonné podmínky, bude rozhodnuto na 
návrh BKP Spolku; 

• o třech členech dozorčí rady, pakliže budou splňovat zákonné podmínky, bude rozhodnuto na 
návrh Města Pardubice. 

9. Akcionáři se dohodli, že případné zvýšení základního kapitálu bude učiněno pouze na základě 
jednomyslného rozhodnutí Akcionářů. 

10. S ohledem na koncepci a strategii Basketbalového klubu se Pavel Stara a Martin Stara zavazují zajistit, aby 
Společnost přispívala BKP Spolku za účelem podpory nižší soutěžní ligy a mládeže každý rok částkou ve 
výši alespoň 100.000,- Kč. 

IV. 
Prohlášení a závazky Stran 

1. Každá ze Smluvních stran této Smlouvy prohlašuje a ujišťuje ostatní Smluvní strany, že:  
• je způsobilá a má veškerá oprávnění uzavřít a plnit tuto Smlouvu,  
• uzavření této Smlouvy a plnění povinností podle této Smlouvy nebude mít za následek porušení 

jakékoli smlouvy či jiného ujednání, jehož je stranou ani nebude mít za následek porušení 
jakéhokoliv příkazu, soudního rozhodnutí či nařízení jakéhokoliv soudu nebo státního úřadu, které 
jsou pro ni závazné, a že 

• proti ní není vedeno soudní, exekuční, insolvenční či jakékoliv jiné řízení. 
 
 

2. Každá ze Smluvních stran se zavazuje vůči ostatním, že:  
 

• dodrží každé ustanovení této Smlouvy; 
 

• vykoná svá hlasovací práva na valné hromadě Společnosti (případně v dalších orgánech 
Společnosti), jakož i svá ostatní práva jako akcionáře Společnosti, v souladu s touto Smlouvou. 

 
3. Smluvní strany dále prohlašují, že v případě, že bude rozhodnuto o změně stanov Společnosti co do výše 

základního kapitálu společnosti jeho zvýšením, zavazují se jednat spolu ve shodě o tom, jakým způsobem 
bude provedeno navýšení počtů akcií každé ze Smluvních stran, a to s přihlédnutím k vlastnickému 
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poměru v daném čase. Smluvní strany se tímto prohlášením zavazují umožnit si vzájemně udržet při 
změně výše základního kapitálu Společnosti výši svého podílu na hlasovacích právech Společnosti. 
 

4. V případě, že se ukáže, že tato prohlášení nejsou pravdivá, zavazují se Smluvní strany zjednat nápravu, a 
to zejména ta Smluvní strana, která nepravdivé prohlášení učinila či jeho neplatnost způsobila.  
 

V. 
Trvání Smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na období   6 sezón s počátkem dnem 1. 7. 2021, který je 
zároveň dnem účinnosti této Smlouvy.     

2. Smluvní strany si sjednávají právo opce (tzv. call opce) na prodloužení doby trvání této Smlouvy (tedy na 
prodloužení prvního období), a to na období dalších pěti (5) sezón, resp. bezprostředně navazujících na 
poslední sezónu prvního období (dále jen „Nové období“), pro případ uplatnění Práva opce.   

3. Právo opce je oprávněna uplatnit kterákoli ze Smluvních stran. Právo opce uplatňuje Smluvní strana 
doručením oznámení o uplatnění Práva opce 1 každé další smluvní straně (dále jen „Oznámení o uplatnění 
opce“). K uplatnění práva opce Právo je nutné doručit každé smluvní straně Oznámení o uplatnění práva 
opce, a to nejpozději (12) měsíců před ukončením 6ti letého období platnosti této smlouvy.  

4. Uplatnit Právo opce je příslušná Smluvní strana oprávněna za podmínky, že v okamžiku, kdy Právo opce 
uplatňuje, neexistuje žádný případ podstatného porušení smlouvy z její strany, který by nebyl ve lhůtách 
uvedených v této smlouvě z její strany napraven. 

5. Po doručení Oznámení o uplatnění opce zahájí Smluvní strany bez zbytečného odkladu v dobré víře 
jednání o podmínkách spolupráce Smluvních stran v Novém období tak, aby vhodným a adekvátním 
způsobem reflektovaly nové relevantní skutečnosti a okolnosti, které vyvstaly nebo nastaly v průběhu 
Období, včetně změn v hodnotě plnění nastalých v průběhu dosavadního plnění Smlouvy. Nedohodnou-li 
se Smluvní strany na nových podmínkách spolupráce ani do šesti (6) měsíců před koncem Období, 
prodlužuje se trvání této Smlouvy automaticky o Nové období, a to za stejných podmínek, jako jsou 
sjednány v této Smlouvě. Dojde-li k prodloužení doby trvání této Smlouvy o Nové období, platí veškerá 
ustanovení této Smlouvy se prvního období, nejsou-li Smluvními stranami dohodnuty jiné podmínky, i pro 
druhé období.  

6. K doručení Oznámení o uplatnění opce po termínu uvedenému v této smlouvě se nepřihlíží, tj. takové po 
termínu uplatněné Právo opce 1 nevyvolává žádné právní účinky.  

 

VI.  

Výpověď akcionářské smlouvy 

1. Akcionář je oprávněn ukončit tuto akcionářskou smlouvu písemnou výpovědí v případě, že druhá smluvní 
strana podstatně poruší závazek, jenž jí plyne z této akcionářské smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že 
nesplní-li město svůj závazek uvedený v čl. 4.1 a/nebo 4.3 a/nebo 4.5 a/nebo 4.6 této smlouvy, ačkoliv 
toto plnění bude právně možné, bude se jednat o podstatné porušení této smlouvy. 
 

2. Výpovědní doba činí dva (2) měsíce a počíná běžet od měsíce, jenž následuje po měsíci, ve kterém byla 
výpověď doručena ostatním akcionářům. 
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VII. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ohledně jejího předmětu a může být 
měněna či doplňována výlučně formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných všemi 
Smluvními stranami. 

2. Žádná ze Smluvních stran nepostoupí tuto Smlouvu či jakékoliv právo či povinnost z této Smlouvy na 
jakoukoliv třetí osobu bez písemného souhlasu ostatních Smluvních stran. 

3. V případě, že dojde ke změně v osobě jakéhokoliv z Akcionářů, zavazuje se ten Akcionář, který svůj 
akciový podíl ve Společnosti převedl na nového nabyvatele, že tento nový nabyvatel jeho akcií přistoupí 
k této Smlouvě. 

4. V případě, že některá ze Smluvních stran poruší závazky uvedené v čl. III., jsou ostatní Akcionáři povinni na 
to porušujícího písemně upozornit. Pokud Akcionář, který svůj závazek porušil, nezjedná nápravu, 
odpovídá za případně vzniklou škodu Společnosti. 

5. Tato dohoda je vyhotovena v 6 vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této dohody neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, 
nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této dohody. Smluvní 
strany se zavazují nahradit do čtrnácti (14) pracovních dnů po doručení výzvy jiné smluvní strany neplatné, 
nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným 
nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou dohodu. V případě neplatnosti 
některých ustanovení je vždy nutno posoudit záměr této dohody v souvislostech projeveného úmyslu a 
zájmu všech smluvních stran. 

7. Tato Smlouva v celém rozsahu nahrazuje veškeré předchozí akcionářské dohody. 

8. Město Pardubice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tímto potvrzuje, že uzavření této Smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města 
Pardubic na jeho ….. zasedání konaném dne ……………   2021, č. usnesení Z/………./2021. 

9. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejích příloh byla způsobem 
požadovaným platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR (dále 
jen „Registr Smluv“). 

10. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí město Pardubice bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
dvaceti (20) dnů po uzavření Smlouvy a bude o něm bezodkladně, nejpozději do tří (3) dnů od jejího 
zveřejnění informovat ostatní strany smlouvy. 

11.  Pro případ, kdy je v této Smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního 
účtu, bydliště, sídlo či podpis kterékoli ze Smluvních stran, se Smluvní strany dohodly, že tato Dohoda 
bude v Registru smluv uveřejněna bez těchto údajů (popřípadě budou tyto údaje anonymizovány). 

12. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy: 
 

Příloha č. 1    FIBA EUROBASKET 2021 qualifiers foreword 

Příloha č. 2    Organizace, systém řízení a sportovně technické podmínky v Mistrovství ČR v basketbale 
mužů 
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P O D P I S O V Á     S T R A N A 

 

 

V [●] dne [●]        V [●] dne [●]   

 
…………………………..     ………………………….. 

Pavel Stara        

      
V [●] dne [●]        V [●] dne [●]   

 
…………………………..     ………………………….. 
Basketbalový klub Pardubice, z.s.    Statutární město Pardubice 

 

V [●] dne [●]        V [●] dne [●]   

 
…………………………..      
Martin Marek 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

































1. strana  

Smlouva o poskytnutí služeb 
č. 0011952021 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

I.  
Smluvní strany 

 
 
Služby města Pardubic a.s.   
se sídlem:   Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice   

zastoupená:   Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva  

IČ:   25262572           

DIČ:  CZ25262572  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové odd. B, vl. 1527  

bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s.  

č. účtu:   123553/5500  

(dále jen „Společnost“) 

 
a 

 
statutární město Pardubice  
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice  

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 

IČ: 00274046 

DIČ: CZ00274046 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  

č. účtu: 326561/0100   

(dále jen „město Pardubice“ či „město“) 

 

 

II.  
Úvodní ustanovení 

 

Město Pardubice je pořadatelem významné společenské a kulturní akce s názvem Městské slavnosti, 

která je již tradiční součástí kulturního a společenského života v Pardubicích. V rámci projektu 

Městských slavností je nezbytné zajistit řadu opatření a služeb spočívající mj. také v zajištění služeb 

a činností technicko - organizačního rázu. 

 

III.  
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je vymezení rozsahu vzájemných práv a povinností smluvních stran při 

zajištění plnění organizačního rázu Společností pro město v průběhu 20. ročníku jarní části 

Městských slavností Pardubice konané pod názvem „Zrcadlo umění“ ve dnech 17.- 18. 6. 2021 (dále 

„slavnosti“).  

 

2. Společnost se zavazuje poskytnout v dohodnutém rozsahu, době a za sjednaných podmínek městu 

Pardubice plnění technicko - organizačního charakteru, blíže specifikované v čl. IV. této smlouvy. 
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Město Pardubice se zavazuje za řádně poskytnuté plnění uhradit Společnosti dohodnutou cenu ve 

výši, způsobem a za podmínek uvedených v čl. V. této smlouvy.  

 

IV.  
Práva a povinnosti Společnosti 

 

1. Společnost se zavazuje poskytnout městu Pardubice následující plnění ve specifikaci a v termínech 

blíže uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy: 

a) montáž a demontáž šál,  

b) výlep plakátů,  

c) výlep horizontů,  

d) dodání a umístění ochranných bariér, 

 

 
V.  

Cena a platební podmínky  
 

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena za poskytnutá plnění podle článku IV. odst. 1 písm. a), 

d) této smlouvy činí 80.250,- Kč (slovy Osmdesáttisícdvěstěpadesát korun českých) bez DPH. 

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH č. 

235/2004 Sb. v platném znění. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena za poskytnutá plnění podle článku IV. odst. 1 písm. b), 

c) této smlouvy činí 50.000,- Kč (slovy Padesáttisíc korun českých) bez DPH. K ceně bude 

připočítáno DPH dle platných právních předpisů. 

 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že ceny uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy jsou 

úplné a nejvýše přípustné platné po celou dobu realizace sjednaných plnění. Veškeré možné 

změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před 

jejich realizací potvrzeny formou písemného dodatku obou smluvních stran. Úhradu veškerých 

nákladů za plnění, které by jedna smluvní strana provedla nad rámec sjednaného rozsahu 

vymezeného touto smlouvou či případným dodatkem k této smlouvě, není tato smluvní strana 

povinna druhé smluvní straně poskytnout.  

 

4. Úhrada ceny bude provedena na základě daňové dokladu (faktury) s náležitostmi odpovídajícími 

této smlouvě a právním předpisům. Faktura bude smluvní stranou vystavena a prokazatelně 

druhé smluvní straně doručena do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Lhůta 

splatnosti daňového dokladu bude činit 14 dnů od data jeho prokazatelného doručení druhé 

smluvní straně. 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že jsou oprávněny vzájemně započíst své případné splatné pohledávky 

vůči druhé smluvní straně vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění v rámci slavností (plnění 

poskytované dle této Smlouvy o poskytnutí služeb a dle Smlouvy o reklamě), a to v rozsahu, 

v jakém se tyto pohledávky kryjí. Smluvní strana v takovém případě na daňovém dokladu zřetelně 

vyznačí poznámku „vzájemný zápočet – neproplácet“. V případě, že po provedeném zápočtu 

zanikne pohledávka smluvní strany, která vystavuje daňový doklad, za druhou smluvní stranou, 

pouze zčásti, vyznačí tato smluvní strana na daňovém dokladu poznámku o tom, v jaké výši se 
provádí zápočet a kolik zbývá uhradit. 

 

6. Pokud z jakýchkoliv důvodů nebude ze strany Společnosti plnění realizováno vůbec nebo bude 

realizováno pouze zčásti, je Společnost povinna vzniklý rozdíl v ceně obdrženého plnění 
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vypořádat, a to nejpozději do 30 dnů od skončení slavností.  

 

7. Společnost prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není 

nespolehlivým plátcem. V opačném případě bude v případě potřeby město Pardubice hradit 

Společnosti za plnění dle odst. 2 tohoto článku smlouvy pouze částku ve výši základu daně a DPH 

bude odvedeno místně příslušnému správci daně Společnosti. 

 

VI.  
Ostatní ujednání  

 

1. V případě závažného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy a v případě, že se slavnosti 

z jakéhokoliv důvodu neuskuteční, je každá ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit, 

a to i zčásti (ohledně dosud neuskutečněného plnění).  

 

2. Za závažné porušení povinností se považuje zejména prodlení smluvní strany s plněním svých 

povinností podle této smlouvy po dobu delší než 2 kalendářní dny.  

 

3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemnou formou, musí být prokazatelně doručeno 

druhé smluvní straně a stává se účinným v okamžiku doručení druhé smluvní straně.   

 
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody.  

 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 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, v platném znění.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 

smlouvy město Pardubice bezodkladně informuje Společnost, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 

strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci uveřejnění. Smluvní strany 

dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.  

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv 

ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

občanského zákoníku).  

 

5. 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. 

 

6. 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 
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formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu 

jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 

výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strana může namítnout neplatnost 

smlouvy nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s 

plněním.  
7. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména občanským 

zákoníkem. 

 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom. 

 

9. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 

připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

Příloha: 

1. Specifikace plnění Společnosti vč. časového harmonogramu (Požadavky Městské slavnosti – jarní 

část 2021)  
V Pardubicích dne    

 

Za Společnost       Za město Pardubice 

 

 

 

 

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

         Ing. Aleš Kopecký                         Ing. Martin Charvát 

místopředseda představenstva                              primátor                  

                                                                                                                    statutárního města Pardubice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Příloha návrhu usnesení č. 1 a č. 2 

Podmínky dotačního programu 
          

Název programu 

Program podpory kultury na rok 2021 – podávání žádostí o poskytnutí 
dotace dle vyhlášených témat   

 
Účel, na který mohou být finanční prostředky použity 

Program je zaměřen na podporu kulturních aktivit v následujících oblastech:  
 
1. Vybavení pro kulturní činnost   

2. Podpora literární tvorby a ediční činnost pardubických občanů; podpora činnosti 

věnované literatuře (přednášky, sympozia, doprovodné výstavy) 

Důvody podpory 
Podpora realizace projektů v oblasti kultury, které přispívají k rozšíření a obohacení kulturního života 
ve městě, reprezentaci města a rozvoji cestovního ruchu.  

 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného 
účelu  

- Vybavení pro kulturní činnost  

k rozdělení je určena částka ve výši 500.000,00 Kč  

 

- Podpora literární tvorby a ediční činnost pardubických občanů; podpora činnosti věnované 

literatuře (přednášky, sympozia, doprovodné výstavy) 

k rozdělení je určena částka ve výši 150.000,00 Kč   

Maximální výše dotace v jednotlivém případě  
Maximální výše dotace může činit 80 % z celkových vyúčtovaných nákladů na akci.  
V případě nedodržení podmínek je příjemce dotace povinen poměrnou část dotace vrátit.  
Na stejný projekt může žadatel požádat o dotaci u statutárního města Pardubice pouze z jednoho 
zdroje. 
Uznatelné budou pouze neinvestiční náklady – pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku 
(tj. do výše 40.000,00 Kč/1 ks). 

 
Kritéria pro hodnocení žádostí 

Každá žádost bude hodnocena po stránce formální, věcné a obsahové. 
 
Formální a věcná správnost 
Podání žádosti na elektronickém formuláři v „Portálu občana“ 
Úplné a správné vyplnění žádosti 
Dodání všech požadovaných příloh 
Projekt je v souladu se zadáním 
Projekt je v souladu s předmětem činnosti či podnikáním žadatele 
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V případě vyplnění žádosti na Vybavení pro kulturní činnost pro majetek, jehož pořizovací cena bude 
vyšší než 25.000,00 Kč, je nutné přiložit jako povinnou přílohu alespoň 3 cenové nabídky od 
dodavatelů a označit vybranou cenovou nabídku, kterou bude žadatel realizovat.  
 
Dotace nebude poskytnuta žadateli, který neodevzdal vyúčtování dotace za předešlý rok. 

 
Žádosti, které nesplní výše uvedené náležitosti, nebudou odborné komisi pro dotační řízení 
předloženy k hodnocení a posouzení. Komisi bude pouze předložen na vědomí seznam vyřazených 
žádostí s důvodem vyřazení. 

 
Obsahové hodnocení – kritéria (za každé kritérium bude přiděleno 0-10 bodů) 
1. Vybavení pro kulturní činnost   

Kritérium Maximální počet bodů 
Připravenost žadatele a úroveň zpracování 
projektu (jasná formulace obsahu a cíle, stanovený 
konkrétní realizační plán, personální zajištění 
projektu)   

10 

Hospodárnost a efektivita rozpočtu projektu 
(reálnost projektu včetně přiměřenosti nákladů 
spojené se schopností žadatele projekt realizovat, 
kredibilita žadatele, soběstačnost projektu) 

10 

Zdůvodnění a předložení záměru využití 
vybavení na minimálně 2 roky (popis k čemu bude 
majetek využit, pro jaký projekt, jakým způsobem 
atd.)  

10 

             Minimální počet dosažených bodů pro podporu žádosti je 15.  
 
2. Podpora literární tvorby a ediční činnost pardubických občanů; podpora činnosti věnované 

literatuře (přednášky, sympozia, doprovodné výstavy) 

Kritérium Maximální počet bodů 
Připravenost žadatele a úroveň zpracování 
projektu (jasná formulace obsahu a cíle, stanovený 
konkrétní realizační plán, personální zajištění 
projektu)   

10 

Hospodárnost a efektivita rozpočtu projektu 
(reálnost projektu včetně přiměřenosti nákladů 
spojené se schopností žadatele projekt realizovat, 
kredibilita žadatele, soběstačnost projektu) 

10 

Udržitelnost projektu, vize vytvoření tradice, 
zásadní výjimečnost projektu   

10 

             Minimální počet dosažených bodů pro podporu žádosti je 15.              
 
Jednotlivé projekty budou na základě zveřejněných kritérií ohodnoceny členy kulturní komise. Navržená výše 
dotační podpory pro jednotlivé projekty bude vypočtena na základě průměru dosaženého bodového 
hodnocení s možností následné úpravy této částky s ohledem na míru vyčerpání výše alokace.  
 
Žadatelé 

Právnické i fyzické osoby vyvíjející aktivity v oblasti kultury na území města Pardubic.  
  
Lhůta pro podání a příjem žádostí 

25.6. 2021 – 23.7.2021  
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Žádost o dotaci je možné podat v uvedeném období, a to každý den vždy od 05:00 hod. do 23:59 hod. Každý 
den v čase od 00:00 hod. do 04:59 hod. je možné s formulářem žádosti o dotaci pracovat, ale není možné jej 
podat (odeslat), a to z důvodu provádění zálohování dat a údržby systému. 

Forma podání žádosti 
Žadatel o dotaci podá žádost elektronicky prostřednictvím aplikace „Portál občana“ (dále jen „Portál 
občana“) na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Portál občana je dostupný na webových 
stránkách statutárního města Pardubice v sekci Veřejná podpora – dotace a granty. Dostupný je i na odkazu: 
https://eportal.pardubice.eu/gordic/ginis/app/RAP05/#. 

 
Žádost o dotaci předložená na jiném, než elektronickém formuláři prostřednictvím Portálu občana nebude 
přijata a bude z posuzování a rozhodování o přidělení dotace automaticky vyloučena. 

 
Přílohy žádosti, které budou převyšovat maximální možnou velikost žádosti o dotaci (20 MB) je možné po 
předchozí dohodě (telefonické, emailové) se správcem dotací Programu podpory kultury doručit elektronicky 
jinou formou (např. prostřednictvím externího datového úložiště nebo na datovém nosiči). 

 
Podrobné informace podá Ing. Jitka Chaloupková, tel. č. 466 859 512, e-mail: Jitka.Chaloupkova@mmp.cz  

 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

Do října 2021 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace 

Podmínky poskytování dotací jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice a v Pravidlech pro poskytování dotací z Programu podpory kultury 
pro rok 2021 – dokumenty jsou uvedeny v příloze. 

 
Vzor žádosti a příloh 

Dokumenty jsou uvedeny v příloze.  
 

Přílohy:  
1. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice  
2. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory kultury  
3. Vzor formuláře žádosti včetně příloh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schváleno Radou města Pardubic dne 24. 5. 2021. 
 

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 25. 5. 2021 a sejmuto z úřední desky 30. 9. 2021. 
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       Příloha č. 1  
Statutární město Pardubice 

Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 

 
 
 

SMĚRNICE Č. 06/2020 
 
 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tyto zásady (dále jen „Zásady“).  

 
 

Čl. 1  

Základní ustanovení 

1. Hlavním posláním Zásad je vytvoření základního rámce pro podávání a projednávání žádostí  

fyzických a právnických osob o poskytnutí finanční podpory (dotace) z rozpočtu statutárního města 

Pardubic na účel určený v programu pro poskytování dotací nebo na jiný účel určený v žádosti a stanovení 

procesních pravidel pro poskytování dotací a kontrolu jejich využití. 

 

2. Těmito Zásadami nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy1. 

Pro poskytování dotací jsou kromě obecně závazných právních předpisů a těchto Zásad závazná rovněž 

pravidla pro poskytování dotací z příslušného programu podpory či rezervy rady, primátora a náměstků 

primátora (je-li z nich dotace poskytována) schválená Zastupitelstvem města Pardubic, vyhlášené 

podmínky tematických grantů z dotačních programů schválené Radou města Pardubic a konkrétní 

podmínky uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace.     

 

3. Tyto Zásady se nevztahují na proces poskytování dotací z rozpočtu městských obvodů statutárního města 

Pardubic. 

 

4. Tyto Zásady se nevztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Pardubice na provoz 

a investice příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Pardubice. 

 

 
1 zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a zákon č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, vše ve znění pozdějších předpisů 
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5. Dotaci lze poskytnout právnické i fyzické osobě na základě elektronické žádosti, kterou žadatel doplní 

požadovanými přílohami. Dotace se poskytuje zejména na účelové neinvestiční výdaje. Účel poskytnuté 

dotace je specifikován ve smlouvě o poskytnutí dotace. Výjimečně v odůvodněných případech je možné 

poskytnout dotaci investiční.  

 

6. Dotace se poskytuje prostřednictvím písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

a vyplácí se bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace.  

 

7. Dotace není převoditelná na jiný subjekt a není možné z ní financovat činnost jiného subjektu.  

 

8. Na poskytnutí dotace není právní nárok.  

 

9. Smlouvu o poskytnutí dotace nelze uzavřít: 

a)  s žadatelem, který má ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nesplněné závazky po splatnosti 

vůči statutárnímu městu Pardubice (včetně městských obvodů), právnickým osobám, jejichž 100% 

vlastníkem je statutární město Pardubice, nebo jejichž zřizovatelem či zakladatelem je statutární 

město Pardubice,  

b) s žadatelem, který se ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nachází v likvidaci nebo u něhož 

bylo pravomocně rozhodnuto o úpadku.  

Splnění těchto podmínek poskytnutí dotace žadatel doloží písemným čestným prohlášením.  

 

10. Smlouvu o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč nelze uzavřít s žadatelem, který má ke dni uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace nesplněné závazky po splatnosti vůči finančnímu úřadu. Splnění této podmínky 

poskytnutí dotace doloží žadatel ve formě potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti. 

 

11. Dotaci nelze poskytnout městskému obvodu.  

 

12. Žadatel o dotaci odpovídá za pravdivost údajů uvedených v žádosti, jejich přílohách i dalších městu 

předkládaných souvisejících listinách. Uvedení nepravdivých údajů opravňuje statutární město Pardubice 

k vyloučení žadatele z procesu poskytování dotací v daném roce.   

 

13. Poskytnutí každé dotace posoudí věcně příslušný odbor z hlediska souladu s čl. 107 Smlouvy o fungování 

Evropské unie. Dle obsahu a rozsahu dotace vyhodnotí, zda její poskytnutí nezakládá veřejnou podporu, 
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zda bude dotace poskytnuta v režimu podpory „de minimis“ či v jiném režimu podpory (závazek veřejné 

služby, blokové výjimky, notifikace).2 

Čl. 2  

Formy a oblasti dotací 

Zdroje poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice: 
 
1. Poskytnutí dotace z jednotlivých programů podpory  
U tohoto typu podpory nejsou dotace ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubice jmenovitě 

uvedeny. Objem finančních prostředků jednotlivého programu je souhrnně uveden ve schváleném rozpočtu 

statutárního města Pardubice. Návrhy na poskytnutí dotace jsou v souladu s ustanovením § 85 písm. c) a § 

102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předkládány, po 

projednání v příslušných komisích, ke schválení příslušným orgánům města.  Pro každý program podpory jsou 

stanovena vlastní pravidla pro poskytování dotací. V těchto konkrétních pravidlech je možné stanovit výši 

spoluúčasti žadatele na konkrétním projektu, akci či činnosti a účel použití (tj. uznatelné náklady dotace).  

 
Dotace z jednotlivých programů podpory v rámci rozpočtu statutárního města Pardubice se poskytují v těchto 
oblastech:  

• Bezbariérovost 

• Cestovní ruch 

• Ekologická výchova a osvěta 

• Kultura 

• Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, podpora požární ochrany 

• Sociální a zdravotní oblast  

• Podpora rodinných center 

• Sport 

• Volný čas, vzdělávání a spolková činnost 

• Podpora obnovy kulturních památek – tato oblast podpory je realizována ve zvláštním režimu 

s ohledem na podmínky Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón, který je vyhlašován Ministerstvem kultury České republiky a který je podmíněn 

spolufinancováním ze zdrojů statutárního města Pardubice.  

 

 

 

2.  Poskytnutí dotace přímo z rozpočtu statutárního města Pardubice 

Dotace poskytnuté přímo z rozpočtu statutárního města Pardubice pro konkrétního příjemce se poskytují na 

podporu zvláště významných akcí či projektů, které svým charakterem přispívají jedinečným způsobem k 

 
2 dle směrnice č. 8/2013, k veřejné podpoře 
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rozvoji kulturního, sportovního a společenského ducha města Pardubic, a tím zvyšují kvalitu života a dobrého 

jména města, dále se poskytují na podporu akcí či projektů unikátního charakteru, dlouhodobě propagujícím 

statutární město Pardubice v České republice a zahraničí, a na podporu významných akcí či projektů 

veřejného zájmu. V tomto případě je nutné schválit v rozpočtu statutárního města Pardubice konkrétní účel 

dotace pro konkrétního příjemce, jehož věcně příslušný odbor vyzve k podání žádosti o poskytnutí dotace.  

 

3. Poskytnutí dotace z rezervy rady, rezervy primátora a rezerv náměstků primátora 

Dotace jsou poskytovány na akce, projekty a činnosti, které buď nespadají do výše jmenovaných oblastí 

podpory, nebo žádost nesplňuje kritéria konkrétních pravidel pro poskytování dotací z jednotlivých programů 

podpory, ale žadatel jinak splňuje podmínky pro přidělení dotace.   

 

Dotace je poskytována zpravidla na jeden kalendářní rok, v důvodných případech i na kratší období, v případě 

akcí, projektů nebo činností, které mají víceletou tradici a jejich realizace má významný přínos pro veřejnost 

(viz výše), je možno schválit poskytnutí finančního příspěvku na delší období. 

   

Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné čerpat dotaci z více než jednoho výše uvedeného zdroje ani 

z více programů podpory najednou. Žadatel tak může na jeden projekt, akci nebo činnost požádat o dotaci u 

statutárního město Pardubice pouze z jednoho zdroje (program podpory, rezervy atd.). 

Čl. 3  

Přijímání žádostí 

A) Žádost o dotaci z jednotlivých programů podpory (čl. 2 odst. 1) 

 

1. Před přijímáním žádostí o dotace z jednotlivých programů podpory zveřejní příslušný odbor podmínky 

dotačního programu pro poskytování dotací z příslušných oblastí (programů podpory), na webových 

stránkách města a na úřední desce s možností dálkového přístupu nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty 

pro podání žádostí o poskytnutí dotací. Podmínky dotačního programu se zveřejňují nejméně po dobu 

90 dnů od dne zveřejnění.  

 

2. Termín pro podávání žádostí o dotace z konkrétního programu je vyhlašován dle pravidel pro konkrétní 

program podpory nebo podmínek dotačního programu konkrétního programu podpory. V průběhu roku 

mohou být pro daný program vyhlášena maximálně 3 kola pro podávání žádostí. Konečný termín pro 

podávání žádostí o dotace je stanoven v konkrétních podmínkách dotačního programu.  

 

3. Žadatel o dotaci z konkrétního programu podá žádost v elektronické podobě prostřednictvím aplikace 

„Portál občana“ (dále jen „Portál občana“) na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami, a 

to v souladu se schválenými pravidly konkrétního programu podpory. Portál občana je dostupný na 
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webových stránkách statutárního města Pardubice v sekci Veřejná podpora – dotace a granty. Žádost o 

dotaci předložená na jiném než elektronickém formuláři prostřednictvím Portálu občana nebude přijata 

a bude z posuzování a rozhodování o přidělení dotace automaticky vyloučena.  

 

4. Žádost o dotaci bude možno podat pouze ve stanovený termín zveřejněný na Portálu občana. Mimo tento 

termín nebude možno žádost podat.   

 

5. Po ukončení vyhlášených dotačních kol lze požádat o individuální dotaci z daného programu podpory (v 

nevyhnutelných případech i v jejich průběhu). Celková výše finančních prostředků poskytnutých formou 

individuálních dotací je limitována objemem finančních prostředků schválených v jednotlivých 

programech podpory. Formuláře žádosti o individuální dotace budou pro tento účel zveřejněny na Portálu 

občana.  

 

6. Žádosti o individuální dotace jsou posuzovány jednotlivě dle jejich účelu a věcně příslušné oblasti. Dotaci 

z jednotlivých programů podpor lze poskytnout jako individuální dotaci na účel určený žadatelem 

v žádosti o poskytnutí dotace. Individuální dotace se poskytují na realizaci významných akcí či projektů, 

které svým charakterem přispívají k rozvoji kulturního, sociálního, zdravotního, sportovního a 

společenského ducha města Pardubic, a tím zvyšují kvalitu života a dobrého jména města. Dále se 

poskytují na podporu akcí či projektů unikátního charakteru, dlouhodobě propagujících statutární město 

Pardubice v České republice a zahraničí a na podporu významných akcí či projektů veřejného zájmu. 

 

7. Odbory zodpovědné za zpracování žádostí:  

a. Odbor sociálních věcí (oblast podpory: sociální a zdravotní oblast, podpora rodinných center, 

prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, podpora požární ochrany) 

b. Odbor školství, kultury a sportu (oblasti podpor: kultura, cestovní ruch, sport, volný čas, vzdělávání 

a spolková činnost, bezbariérovost) 

c. Odbor životního prostředí (oblast podpory: ekologické výchovy a osvěty). 

B) Žádost o dotaci přímo z rozpočtu města, rezervy rady, primátora a náměstků primátora (čl. 2 odst. 2 a 

3) 

1. Žadatel o dotaci přímo z rozpočtu města nebo z rezervy rady, primátora a náměstků podá žádost rovněž 

v elektronické podobě prostřednictvím Portálu občana dostupném na webových stránkách statutárního 

města Pardubice v sekci Veřejná podpora – dotace a granty. Žádost musí obsahovat alespoň identifikaci 

žadatele, popis a rozpočet projektu nebo činnosti, na kterou žadatel dotaci požaduje (výši požadované 
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částky, účel zamýšleného použití dotace, dobu, v níž má být dosaženo účelu použití dotace, odůvodnění 

žádosti).  

 

2. Žádost o dotaci lze podat prostřednictvím Portálu občana pouze ve stanoveném termínu zveřejněném 

na Portálu občana.  

 

3. Odbory Magistrátu města Pardubic zodpovědné za zpracování žádostí:  

a. Odbor ekonomický (rezervy rady, primátora a náměstků), 

b. Ostatní příslušné odbory dle konkrétní oblasti dotační politiky města. 

 

Čl. 4  

Posuzování a výběr žádostí 

A) Žádost o dotaci z jednotlivých programů podpory (čl. 2 odst. 1) 

1. Po uplynutí lhůty pro podání žádostí příslušný odbor žádosti zpracuje. Žádosti, které nesplňují podmínky 

nebo jsou nedostatečně vyplněny, vyřadí. Pokud žádost spadá do jiného dotačního programu, žádost 

postoupí do příslušného programu. Úplné žádosti předloží k projednání věcně příslušné komisi rady 

města. Věcně příslušná komise navrhne seznam akcí, projektů či činností s doporučenou výší podpory 

vyhodnocenou dle zveřejněných kritérií a předloží svůj návrh ke schválení poskytnutí dotace příslušnému 

kompetentnímu orgánu.  

 

2. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu příslušné komise (pracovní skupiny) příslušný 

orgán (rada města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu komise (pracovní 

skupiny) na poskytnutí dotace do 50.000,- Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o návrhu komise 

(pracovní skupiny) na poskytnutí dotace ve výši nad 50.000,- Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Pardubic.   

 

3. Příslušný odbor zajistí zveřejnění výsledků dotačního řízení na webových stránkách města bez zbytečného 

odkladu.   

 

B) Žádost o poskytnutí dotace přímo z rozpočtu města (čl. 2 odst. 2 ) 

1. Žádost zpracuje věcně příslušný odbor. Žádosti, které nesplňují ani po předchozí výzvě k nápravě  

požadované náležitosti, jsou z posuzování vyřazeny. Úplné žádosti jsou následně předloženy k projednání 

příslušné komisi rady města. Věcně příslušná komise navrhne seznam akcí, projektů či činností 

s doporučenou výší podpory a předloží svůj návrh ke schválení poskytnutí dotace příslušnému 

kompetentnímu orgánu.  
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2. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu příslušné komise příslušný orgán (rada města 

či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu komise na poskytnutí dotace do 50.000,- Kč 

včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o návrhu komise na poskytnutí dotace ve výši nad 50.000,- Kč 

rozhoduje Zastupitelstvo města Pardubic.   

 

C) Žádost o poskytnutí dotace z rezervy rady, primátora a náměstků primátora (čl. 2 odst. 3) 

1. Žádost zpracuje ekonomický odbor. Žádosti, které nesplňují požadované náležitosti, jsou z posuzování 

vyřazeny. Úplné žádosti jsou následně předloženy k projednání na poradě primátora, na níž je navrženo 

schválení poskytnutí dotace v požadované výši nebo její části, případně její poskytnutí není 

s odůvodněním doporučeno.  

 

2. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu primátora či příslušného náměstka Rada města 

Pardubic (v případě návrhu na poskytnutí dotace do 50.000,- Kč včetně) nebo Zastupitelstvo města 

Pardubic (v případě návrhu na poskytnutí dotace ve výši nad 50.000,- Kč). 

Čl. 5  

Vyúčtování poskytnutých dotací 

2. Každá dotace musí být nejpozději do 31.12. daného roku řádně vyúčtována, není-li ve smlouvě o 

poskytnutí dotace uvedeno jinak.  

 

3. Vyúčtování dotace se předkládá v listinné podobě, případně dle svého rozsahu datovou schránkou, 

s připojeným podpisem oprávněné osoby věcně příslušnému odboru na předepsaném formuláři 

v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace a dle pravidel jednotlivých dotačních programů.  

 

4. Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace může poskytovatel dotace stanovit výdaje nebo náklady, 

jejichž výše nemusí být prokazována a které budou vyúčtovány paušální částkou. 

 

5. Dotace bude použita k účelu stanovenému ve smlouvě o poskytnutí dotace a v žádosti na položky 

uvedené v rozpočtu žádosti o poskytnutí dotace. V závěrečném vyúčtování může být akceptovatelná 

max. 10 procentní odchylka u jednotlivých položek.  

 

6. Z dotace mohou být financovány pouze náklady, které přímo souvisí s podpořenou akcí, projektem či 

činností a bez jejichž vynaložení by podporovaná akce, projekt či činnost nemohly být realizovány. Za 

neuznatelné výdaje jsou považovány všechny výdaje vynaložené v rozporu s účelem uvedeným ve 

smlouvě o poskytnutí dotace a náklady, jejichž vynaložení příjemce  dotace neprokáže řádnými účetními 

doklady zaúčtovanými v souladu s účetními předpisy. Další uznatelné a neuznatelné výdaje jsou 

specifikovány v pravidlech pro poskytování dotací z příslušného programu podpory či rezervy rady, 
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primátora či náměstků (jsou-li z nich poskytovány), případně v podmínkách dotačního programu a ve 

smlouvě o poskytnutí dotace;  v případě dotací poskytovaných přímo z rozpočtu města jsou další 

uznatelné a neuznatelné náklady přímo definovány ve smlouvě o poskytnutí dotace.  

 

7. V případě, že dotace nebyla plně využita, zašle příjemce dotace nevyužité prostředky na účet města a 

rovněž avízo o vratce dotace, ve kterém bude uvedeno: 

Vratka dotace z programu………………………………………….., částka ve výši Kč …………, byla zaslána na 

účet……………………………../0100, dne…………………. Dále bude avízo obsahovat název projektu, akce či 

činnosti, na kterou byla dotace poskytnuta, číslo smlouvy o jejím poskytnutí, název příjemce dotace, 

jméno statutárního zástupce a datum.  

Avízo o vratce se zasílá v elektronické podobě na adresu: dotacemmp@mmp.cz.  

 

8. Poskytovatel dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. V případě, že je 

kontrolou shledáno porušení rozpočtové kázně, postupuje poskytovatel dotace v souladu s ust. § 22 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

9. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně do rozpočtu statutárního města Pardubice.   

 

10. V případě, že se příjemce dotace dopustí závažného pochybení v rámci celého průběhu dotačního řízení 

(žádost o dotaci, řízení o poskytnutí dotace, čerpání či vyúčtování dotace), bude vyloučen z dotačního 

řízení na 1 rok.  Za závažná pochybení se považují: 

a) porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

b) porušení smlouvy o poskytnutí dotace – použití prostředků v rozporu s účelem projektu  (vč. 

neprokázání použití prostředků na náklady projektu), na který byla dotace poskytnuta, pokud ani 

po předchozí výzvě nedojde k nápravě; 

c) uvedení vědomě nepravdivých údajů v rámci celého průběhu dotačního řízení.  

 

11. V případě, že se příjemce dotace dopustí závažného pochybení při čerpání dotace dle odst. 9 tohoto 

článku opakovaně (tj. alespoň dvakrát v průběhu pěti kalendářních let), bude vyloučen z dotačního řízení 

na 3 roky.  

Čl. 6  

Závěrečná ustanovení 

1. Výjimky z těchto Zásad a jakékoliv úpravy schvaluje Zastupitelstvo města Pardubic. 
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2. Osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rámci dotačního řízení podléhají ochraně dle ust. čl. 6 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). 

 

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Pardubic. Řízení o dotacích 

zahájená před nabytím účinnosti těchto Zásad se řídí původními Zásadami pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Pardubice (Směrnice č. 04/2020) schválenými usnesením Zastupitelstva 

města Pardubice č. Z/1619/2020 dne 24.09.2020. 

 

4. Tyto Zásady nahrazují Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice schválené 

usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1619/2020 dne 24.09.2020.  

 

5. Smlouvy o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč se uveřejňují 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), ve znění pozdějších předpisů 

(výjimkou jsou smlouvy o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč uzavřené s fyzickou osobou nepodnikající, 

které uveřejnění v registru smluv podle zákona nepodléhají, a které budou uveřejněny na úřední desce 

poskytovatele dotace). 

 

                                                                                                                                   

                             

                                                                                                                                   ____________________                                          

                                                                                                                primátor města   
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P R A V I D L A 

pro poskytování dotací z Programu podpory kultury pro rok 2021 
 

I.  
Úvodní ustanovení 

1. Poskytování dotací z Programu podpory kultury (dále jen „Program“) se realizuje v souladu s 
následujícími právními normami: zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a 
související právní předpisy Evropské unie. Dále se poskytování těchto dotací řídí Zásadami pro 
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice a těmito Pravidly pro poskytování 
dotací z Programu podpory kultury (dále jen „Pravidla“).  

 
2. Dotaci z Programu nelze poskytnout městem zřízeným příspěvkovým organizacím.  
 
3. Celková výše Programu je limitována objemem finančních prostředků, které jsou vyčleněny ve 

schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic. 
 
4. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu kulturní komise příslušný orgán (rada 

města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu kulturní komise na 
poskytnutí dotace do 50.000, - Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o návrhu komise na 
poskytnutí dotace ve výši nad 50.000, - Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Pardubic.   
 

5. Dotace se poskytuje prostřednictvím písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). Smlouva o 
poskytnutí dotace nad 50.000, - Kč podléhá schválení Zastupitelstvem města Pardubic.  

 
6. Každá konkrétní dotace musí být posouzena z hlediska souladu s články 107 a násl. Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Dle obsahu a rozsahu dotace bude vyhodnoceno, zda její poskytnutí 
nezakládá veřejnou podporu, a pokud ano, zda bude poskytnuta v režimu podpory „de 
minimis“ ve smyslu Nařízení Komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis či v jiném 
režimu podpory.  

 
 

II. 
Účel dotace 

1. Dotace z Programu se poskytují pro tyto oblasti: 
 

1. Podpora jednorázových projektů  
2. Podpora dlouhodobých projektů 
3. Podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků    
4. Podpora reprezentace města (výjezdy) 

a) v zahraničí 
b) v tuzemsku 

5. Podpora mladých talentů 
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6. Mikrogranty na podporu jednorázových projektů (maximální výše požadované i přidělené 
výše dotace je 15.000, - Kč na jeden projekt)  

7. Podávání žádostí o dotaci dle vyhlášených témat  
 

2. Bližší specifikace účelu poskytnutí dotace v jednotlivých oblastech je následující: 
 

1. Podpora jednorázových projektů 
Určeno pro podporu jednorázových kulturních projektů, přispívajících k rozšíření 
a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města a rozvoji cestovního ruchu. 

 
2. Podpora dlouhodobých projektů 
Možnost získat podporu je otevřena pro všechny fyzické i právnické osoby, které jsou 
pořadateli, organizátory nebo producenty kulturního programu tvořícího cyklus 
jednotlivých kulturně-společenských akcí. Podpora může být poskytnuta na cyklus akcí 
shrnutých do projektu či programu vymezeného žánrem, zaměřením se na cílové skupiny 
návštěvníků, k podpoře mladých umělců atd.  
Podpořeny nebudou projekty a programy s převahou komerčního charakteru.  

 
Podmínky: 

- žádosti o dotace na dvouleté projekty se podávají výhradně ve vyhlášeném 1. dotačním kole 
roku 2021; 

- součástí žádosti je soupis akcí na dané období. Pokud se jedná o projekt dvouletý, je nutné 
uvést soupis pro každý rok zvlášť. Taktéž vyúčtování a vyhodnocující zpráva budou 
předkládány za každý rok zvlášť. 

 
3. Podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků 
Podpora je určena především pro děti, mládež a studenty (do věku 26 let včetně) a členy 
souborů, spolků vyvíjejících aktivitu nekomerčního charakteru, směřujících k obohacení 
kulturního života ve městě. Činnost směřuje k veřejné prezentaci alespoň 3x ročně 
(vystoupení, koncert, výstava apod.).  
Možné udělení podpory do 1 000,00 Kč na člena/rok.  
Ze žádostí o podporu celoroční činnosti jsou vyloučeny kulturní domy, agentury, hudební 
a divadelní kluby, galerie a jiné subjekty vyvíjející pravidelnou činnost v oblasti pořadatelské 
a organizační. 

 
Podmínky: 

-  spolek (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) vyvíjí 
pravidelnou aktivitu nejméně 10 měsíců v roce a alespoň 3x za rok uskuteční veřejnou 
prezentaci; 

- v případě požadavku statutárního města Pardubic realizuje vystoupení nebo spoluúčast na 
akcích pořádaných nebo spolupořádaných městem (bez nároku na honorář); 

- v žádosti je uveden očíslovaný jmenný seznam členů spolku včetně roku narození; 
- součástí žádosti je podání zprávy o činnosti za minulý rok. 

 
 
Možnost čerpání finančních prostředků: 

- provozní náklady (energie, nájemné v pravidelně užívaných prostorách např. zkušebny, 
tělocvičny apod.), 

- pořízení kostýmů, rekvizit nezbytných k pravidelné činnosti. 
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4. Podpora reprezentace města (výjezdy) 
Určeno pro jednotlivce nebo spolky, reprezentující město Pardubice svou činností v oblasti 
kultury: 
 
a) v zahraničí 
Maximální výše dotace do 1 500,00 Kč na účastníka. V případě výjimečného výjezdu až 
3 000,00 Kč (např. vystoupení na jiném kontinentu nebo prestižní mezinárodně uznávané 
soutěži) na účastníka, vždy pouze jednou za rok, maximálně však 
- do 50 % celkových nákladů na účastníka, 
- a do částky odpovídající výši příspěvku účastníka. 
 
Do žádosti lze zahrnout i uměleckého vedoucího a u dětí nebo žáků do 18 let pedagogický 
doprovod – 1 dospělý na 25 dětí (dle vyhlášky MŠMT o základním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky). Žádosti budou individuálně posouzeny na 
jednání kulturní komise.  
 
b) v tuzemsku 
Určeno pro podporu reprezentace města pouze na prestižních soutěžích a festivalech 
celostátního charakteru či k podpoře zvlášť zřetele hodných výjezdů.  
Maximální výše dotace do 1 000,00 Kč na účastníka, vždy pouze dvakrát za rok, maximálně 
však 
- do 50 % celkových nákladů na účastníka, 
- a do částky odpovídající výši příspěvku účastníka. 
 
Do žádosti lze zahrnout i uměleckého vedoucího a u dětí nebo žáků do 18 let pedagogický 
doprovod – 1 dospělý na 25 dětí (dle vyhlášky MŠMT o základním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky). Žádosti budou individuálně posouzeny na 
jednání kulturní komise.  

 
Podmínky pro 4.a) i 4.b): 

- k žádosti je třeba doložit pozvání a rozpis veřejných vystoupení na výjezdu nebo propozice 
dané přehlídky; 

- součástí žádosti je podání zprávy o činnosti za minulý rok; 
- v případě požadavku statutárního města Pardubic realizace vystoupení nebo spoluúčast na 

akcích pořádaných nebo spolupořádaných městem (bez nároku na honorář). 
 

5. Podpora mladých talentů 
Určeno na individuální rozvoj mladých talentů (do 26 let včetně) vyvíjejících kulturní aktivity 
– účast na stážích, soutěžích, příspěvek na literaturu, vybavení, nutné pomůcky či jiné 
vybavení apod. Maximální výše podpory do 20 000,00 Kč na osobu/rok.  Žádosti budou 
individuálně posouzeny na jednání kulturní komise.  

 
 

Podmínky: 
Podání žádosti se zprávou o dosavadní činnosti, včetně podrobného přehledu výsledků 
žadatele a odborným stanoviskem školy nebo odborného vedoucího tohoto talentu. 

 
Možnost čerpání finančních prostředků: 
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Bude specifikováno individuálně ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
 
6. Mikrogranty – dotace na podporu jednorázových projektů (maximální možná výše 

požadované i přidělené dotace může činit nejvýše 15.000, - Kč na jeden projekt). Určeno 
pro podporu kulturních projektů přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života 
ve městě. 
 

7. Podávání žádostí o dotaci dle vyhlášených témat  
Dotační program může být vyhlášen dle aktuální potřeby a finančních možností. Témata, 
podmínky a termíny pro podávání žádostí navrhuje operativně v průběhu roku kulturní 
komise a předkládá ke schválení Radě města Pardubic.  
 

3. Z Programu mohou být vyčleněny finanční prostředky na rozvoj kreativního vzdělávání 
v základních školách, které jsou zřizovány statutárním městem Pardubice.  

 
4. K žádostem o finanční podporu nad 50.000,00 Kč a k žádostem o finanční podporu celoroční 

činnosti zájmových kulturních spolků budou povinně dokládány výroční zprávy, případně zprávy 
o činnosti za předešlý rok.  

 
5. Po ukončení vyhlášených dotačních kol lze požádat o individuální dotaci (v  

nevyhnutelných případech i v jejich průběhu). Celková výše finančních prostředků poskytnutých 
formou individuálních dotací je limitována objemem finančních prostředků ve schváleném 
Programu podpory kultury.  Žádosti o individuální dotace jsou posuzovány jednotlivě a lze je 
poskytnout na účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace. Individuální dotace se 
poskytují na realizaci významných akcí či projektů, které svým charakterem přispívají k rozvoji 
kulturního ducha města Pardubic, a tím zvyšují kvalitu života a dobrého jména města. Dále se 
poskytují na podporu akcí či projektů unikátního charakteru, dlouhodobě propagujícím 
statutární město Pardubice v České republice a zahraničí a na podporu akcí či projektů veřejného 
zájmu. 

 
III. 

Podání žádosti 
1. Žadatel o dotaci může předložit v každém dotačním kole nejvýše 3 žádosti o poskytnutí dotace.  
 
2. Žadatel o dotaci podá žádost v elektronické podobě prostřednictvím aplikace „Portál 

občana“ (dále jen „Portál občana“) na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami. 
Portál občana je dostupný na webových stránkách statutárního města Pardubice v sekci Veřejná 
podpora – dotace a granty. Žádost o dotaci předložená na jiném než elektronickém formuláři 
prostřednictvím „Portálu občana“ nebude přijata a bude z posuzování a rozhodování o přidělení 
dotace automaticky vyloučena.  

 
3. Žádost o dotaci bude možné podat v uvedeném období, a to každý den vždy od 05:00 hodin do 

23:59 hodin. Každý den v čase od 0:00 hodin do 04:59 hodin je možné s žádostí pracovat, ale 
není možné ji podat (odeslat), a to z důvodu zálohování dat a údržby systému.  

 
4. Pro každý projekt bude zpravidla podána samostatná žádost. 
 
5. Nesplnění všech náležitostí žádosti je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování o zařazení do 

Programu.  
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6. Termínem pro podání žádostí o dotaci je: 

- podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků              
- podpora jednorázových projektů konaných 01. 01. 2021 – 30. 06. 2021  
- podpora dlouhodobých projektů (jednoletých 

a dvouletých)                                                        
                                                                                18. 01. 2021 – 10. 02. 2021   

 
- podpora jednorázových projektů konaných 01. 07. 2021 – 31. 12. 2021  

                                                                                29. 03. 2021 – 19. 04. 2021  
 

 
IV. 

Podmínky pro poskytnutí dotace 
1. Maximální výše dotace může činit 80 % z celkových vynaložených nákladů na projekt. V případě 

nesplnění podmínky této stanovené finanční spoluúčasti je příjemce dotace povinen poměrnou 
část vrátit na účet statutárního města Pardubice. Na stejný projekt a veškeré jeho části 
(doprovodné akce apod.) může žadatel požádat o finanční podporu u statutárního města 
Pardubice pouze z jednoho zdroje, tzn. v případě poskytnutí dotace z tohoto Programu nemůže 
na žádnou další část projektu získat podporu z jiných prostředků města, jakými jsou např. 
jednotlivé programy podpory (sportu, volného času, cestovního ruchu apod.), dotace z rezervy 
rady města, primátora či náměstků primátora.  

 
2. Každá žádost bude vyhodnocena dle stanovených kritérií, a to po stránce formální, věcné a 

obsahové.  
 
Formální a věcná správnost: 
Tato kontrola spočívá v ověření, zda je žádost úplná a v souladu s požadovanými náležitostmi, 
zda předložená žádost a žadatel vyhovují podmínkám daného Programu.  

 
Kritéria:  
- podání žádosti na zveřejněném formuláři,  
- úplné a správné vyplnění žádosti včetně rozpočtu,  
- dodání všech požadovaných příloh,  
- projekt je v souladu se zadáním,  
- projekt je v souladu s předmětem činnosti či podnikání žadatele.  
 
Žádosti, které nesplní výše uvedené náležitosti, nebudou kulturní komisi pro dotační řízení 
předloženy k hodnocení a posouzení. Kulturní komisi bude pouze předložen na vědomí seznam 
vyřazených žádostí s důvodem vyřazení. 
Obsahové hodnocení – kritéria – preference:  

Kulturní komise navrhne seznam akcí, projektů či činností (dále také jen „projekty“) s doporučenou 
výší podpory vyhodnocenou dle zveřejněných kritérií a předloží svůj návrh ke schválení poskytnutí 
dotace příslušnému kompetentnímu orgánu. Na základě rozhodnutí příslušného kompetentního 
orgánu bude výsledek zveřejněn na stránce www.pardubice.eu, a to včetně bodového hodnocení 
jednotlivých projektů.  
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Kritéria pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací z oblasti Podpora jednorázových akcí, 
Mikrogranty, Podpora dlouhodobých projektů 

 

Kritérium Maximální počet bodů 

Připravenost žadatele a úroveň zpracování projektu 
(jasná formulace obsahu a cíle, personální zajištění projektu, 
stanovený konkrétní realizační plán) 

20 bodů 

Hospodárnost a efektivita rozpočtu projektu (rozpočet 
je jasný a zároveň podrobný, navrhované výdaje jsou nezbytné 
pro dosažení cíle a přesně jsou definovány výdaje, které budou 
hrazeny z dotace města, zohlednění vícezdrojového financování 
projektu) 

30 bodů 

Rozšíření kulturní nabídky města Pardubice 
(propojování s dalšími akcemi, dlouhodobost a záběr působnosti) 

30 bodů 

Posouzení souladu projektu se Strategií pro kulturu a 
kreativitu Pardubic  

20 bodů 

Maximální počet bodů, které lze při hodnocení získat  100 bodů 

Minimální počet bodů pro přidělení dotace  60 bodů 
 

 
Kritéria pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací z oblasti Podpora celoroční činnosti zájmových 
kulturních spolků 

 

Kritérium Maximální počet bodů 

Umělecká hodnota interpretů v daném žánru 
(doložení veřejných vystoupení v předešlých 2 letech, doložení 
výsledků v ČR i v zahraničí v předešlých 2 letech)  

50 bodů 

Dopad akce v oblastech, které konkrétně definují 
aktivity celoroční činnosti (zapojení dětí a mládeže do 
kulturního života – veřejné přehlídky, prezentace, soutěže a 
další aktivity k oživení veřejného prostoru ve městě)  

30 bodů 

Soustavná činnost (četnost aktivity – týdenní, měsíční)  20 bodů 

Maximální počet bodů, které lze při hodnocení 
získat  

100 bodů 

Minimální počet bodů pro přidělení dotace  60 bodů 
 
Při vyhlášení konkrétního programu mohou být všeobecná kritéria upravena.  
 

3. Způsob výpočtu navržené dotace  
 

Jednotliví členové komise každému projektu přidělí své bodové hodnocení. Na základě celého 
bodového hodnocení bude následně vypočten „průměrný počet bodů“, a to jako průměr 
z udělených bodů bez nejvyšší a nejnižší částky. 
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Dle průměrného počtu bodů je následně navržena výše dotace na základě následujícího 
mechanismu: 
- pro projekty s dosaženým průměrným počtem do 59 bodů platí, že nesplnily minimální hranici 

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

rovná požadované dotaci,  
- pro projekty s průměrným počtem bodů 60 až 79 je navržena krácená částka dle rovnice:   

 

! = # $ %&'( −
*
&+ 

 
Vysvětlivky:  
d = výše dotace po výpočtu 
z = výše původně požadované dotace  
b = počet přidělených bodů 
 
Všechny takto vypočtené částky v rámci daného dotačního kola mohou být následně pokráceny 
s ohledem na stanovenou alokaci pro dané kolo.   
 
 

V.  
Uznatelné a neuznatelné náklady  

1. Uznatelné náklady jsou pouze výdaje, které přímo souvisejí s podpořeným projektem a bez 
jejichž vynaložení by podporovaný projekt nemohl být realizován, s výjimkou výdajů uvedených 
v odst. 2 tohoto článku Pravidel.  
 
2. Neuznatelné náklady jsou výdaje na: 

- stravování, občerstvení, květiny, ceny do soutěží, peněžní dary, 
- jízdné na zkoušky,  
- daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně,  
- nákup aparatury, vybavení, zařízení, přístrojů (s výjimkou vypsaného účelového grantu), 
- investiční výdaje,  
- pořizování vlastních audio a video nosičů určených k prezentaci a prodeji nebo obdobnou 

ediční činnost, 
- leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných finančních produktů, včetně příslušenství 

(úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejich uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé 
v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní závazek (např. smluvní pokuty a penále),  

- nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
- telefonní služby, 
- vedení účetnictví, bankovní poplatky, právní služby, 
- položky uhrazené formou vzájemného zápočtu, 
- podporu politických stran, náboženství, extremistických hnutí a služby poskytované 

v rozporu s dobrými mravy,  
- činnosti přímo nesouvisející s podporovanou akcí. 

 
VI. 

Všeobecné podmínky 
1. Dotace může být poskytnuta, pokud žadatel předloží projekt pro rozpočtové období, základní 
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rozvahu pro finanční krytí, předpokládaný zdroj a výši příjmů, způsob využití příjmů, organizační 
zajištění projektu s předpokládanou výší vstupného a ostatní povinné přílohy.  
 

2. Rozpočet uvedený v žádosti bude výchozí při schvalování dotace.  Žadatel, kterému bude dotace 
navržena v jiné výši, než o kterou žádal, dodá na základě vyzvání upravený rozpočet na daný 
projekt, a to dle návrhu výše dotace. Rozpočet, resp. upravený rozpočet bude součástí smlouvy 
o poskytnutí dotace a položky v něm uvedené jsou závazné pro účelové určení využití dotace a 
konečné vyúčtování.  

 
3. Kulturní komise posoudí individuálně každou žádost o dotaci a v případě potřeby si může vyžádat 

další doklady či osobní účast zástupce žádající organizace na jednání komise.  
 
4. Příjemce dotace se zavazuje: 

a) použít poskytnutou dotaci pouze na projekt, činnost či výjezd, který je předmětem 
předložené žádosti, 

b) v konkrétních případech předložit na požádání věrohodné údaje o objemu poskytovaných 
služeb a o celkovém pracovním výkonu, 

c) nést odpovědnost za to, že poskytnuté prostředky budou použity pouze ke schválenému 
účelu, nese statutární zástupce organizace (příjemce), v případě změn v osobě statutárního 
zástupce (příjemce) je nový statutární zástupce povinen písemným prohlášením přistoupit 
k podmínkám smlouvy, 

d) umožnit členům kulturní komise a osobám pověřeným Magistrátem města Pardubic 
seznámit se s realizací činnosti, související s poskytnutou finanční dotací a poskytnout 
součinnost při provádění finanční kontroly, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést 
účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím 
trvalost účetních záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně 
vynaložené náklady na daný účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného 
účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném 
rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou 
identifikaci poskytnuté dotace,  

f) umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných 
v rámci dotovaného projektu,  

g) neprodleně oznámit odboru školství, kultury a sportu změnu stanov, bankovního spojení, 
statutárního zástupce a podstatné změny v realizovaném projektu, které mohou podstatně 
ovlivnit náplň aktivit a způsob finančního hospodaření, 

h) při propagaci projektu, výjezdu, spolku, zařízení apod. vždy uvádět využití podpory města 
Pardubic např. „město Pardubice podporuje kulturu“ a používat logo města, které bude 
zasláno příjemci dotace na vyžádání na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o dotaci. 
Jakékoliv použití loga Magistrátu města Pardubic musí být schváleno Kanceláří primátora, 
úsekem vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic, z hlediska souladu s tzv. logomanuálem 
města. Náhledy na schválení použití loga bude příjemce dotace zasílat na e-mailovou adresu 
propagace@mmp.cz,  

i) poskytnout informace o průběhu realizovaných projektů dle požadavků poskytovatele 
dotace (bližší specifikace bude uvedena ve smlouvě o poskytnutí dotace)  

j) při použití dotace dodržovat související právní předpisy, Zásady pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Pardubice, tato Pravidla a ustanovení smlouvy o poskytnutí 
dotace.  
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5. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 
6. Provádění výlepů reklamy, plakátů, letáků a jiných informačních a propagačních materiálů 

týkajících se projektů, činností, výjezdů či žadatele na místech k tomu účelu neurčených (tzv. 
černé výlepy) bude negativně zohledněno při posuzování žádosti o dotaci z Programu.   
 

VII. 
Vyúčtování dotace 

1. Příjemce má povinnost vést získanou podporu ve svém účetnictví odděleně tak, aby z něj bylo 
možno zjistit údaje o použití dotace, a to řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Poskytnutá dotace musí být využita na náklady vzniklé a uhrazené v témže roce, ve kterém byla 

dotace poskytnuta. Totéž platí o dvouletých projektech.  
 
3. Příjemce je povinen doručit poskytovateli dotace závěrečné vyhodnocení projektu, činnosti či 

výjezdu a příslušné vyúčtování nejpozději do data, které je uvedeno ve smlouvě o poskytnutí 
dotace.  

 
4. U podání vyúčtování v listinné podobě: 

- prostřednictvím podatelny Magistrátu města Pardubic je rozhodující pro splnění termínu 
podání vyúčtování datum podání uvedené na razítku podatelny úřadu. Tyto dokumenty musí 
být doručeny v úředních hodinách, 

- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodující pro splnění termínu podání 
vyúčtování datum podání zásilky uvedené na razítku provozovatele poštovních služeb.  
 

5. U podání vyúčtování učiněných v elektronické podobě do datové schránky (ID datové schránky: 
ukzbx4z) je rozhodující pro splnění termínu podání vyúčtování datum elektronického podání.  

 
 
6. Vyúčtování dotace se předkládá v listinné podobě, případně dle svého rozsahu datovou 

schránkou, s připojeným podpisem oprávněné osoby na předepsaném formuláři v souladu 
s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace.  Vyúčtování každé dotace obsahuje kopie prvotních 
účetních dokladů, doklady potvrzující uskutečnění výdaje, seznam všech dokladů předložených 
ve vyúčtování dotace, propagační materiály dokládající uskutečnění akce, projektu či činnosti, 
další doklady uvedené v předepsaném formuláři nebo ve smlouvě a závěrečnou zprávu. Výjimku 
tvoří vyúčtování tzv. mikrograntů, ve kterém se dokládá vedle předepsaného formuláře pouze 
přehled účetních dokladů vedených v účetnictví příjemce dotace, případně další přílohy 
specifikované ve formuláři vyúčtování.  

 
7. Pokud bude dotace použita k jiným účelům, než je předmětem smlouvy, vrátí příjemce 

příslušnou finanční částku bez odkladu na účet poskytovatele. Kulturní komise si vyhrazuje 
právo v tomto ohledu vyhodnotit podporovaný projekt, činnosti či výjezd a v případě neúčelně 
vynaložených prostředků navrhnout požadavek k vrácení dotace či její části. 
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8. Nevyčerpané prostředky na projekt, který byl realizován úsporněji nebo se neuskutečnil vůbec, 
je nutné vrátit nejpozději do konce daného kalendářního roku na účet města.  

 
9. V případě, že vyúčtování nebude doloženo v řádném termínu stanoveném ve smlouvě o 

poskytnutí dotace, bude postupováno dle smlouvy o poskytnutí dotace a zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  

 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Žadatelé budou informováni o rozhodnutí rady, resp. zastupitelstva ve věci 
poskytnutí/neposkytnutí dotace na webových stránkách statutárního města Pardubice v 
přehledových tabulkách včetně zdůvodnění neschválení žádosti, a to do dvou týdnů od 
zveřejnění usnesení přijatého příslušným orgánem města.  
 

2. Žadatel, jemuž byla schválena dotace, poskytne odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic potřebnou součinnost k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 
3. Tato Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory kultury pro rok 2021 nabývají 

platnosti schválením Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020.            
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         Příloha č. 3  
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Smlouva o poskytnutí dotace  

uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů 

Evidenční číslo smlouvy:  

 

 
Poskytovatel:  Statutární město Pardubice  
sídlo:                           Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČ:                     00274046 
DIČ:    CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu:  326561/0100 
zastoupený:      Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
a 
 
Příjemce:        Pardubický podnikatelský inkubátor z. ú. 
zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. U 154 
sídlo:    náměstí Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČ:    06372562 
DIČ:    neplátce DPH 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu:   280802285/0300 
zastoupený:   Mgr. Petrou Srdínkovou, ředitelkou ústavu 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace 
 
 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 
 

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

2) Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 



   
 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). 

3) Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako 
ustanovení této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 12. 2020 
usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou 
zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a 
příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), obojí v platném znění, je 
poskytnutí dotace příjemci z rozpočtových prostředků statutárního města Pardubice na 
podporu projektu P-PINK (Pardubický podnikatelský inkubátor) (dále také „Projekt“). 
Aktivity Projektu P-PINK jsou uvedeny v zakládací listině příjemce a v této smlouvě. 

2) Příjemce prohlašuje, že v rámci Projektu budou realizovány zejména následující aktivity: 

a) zajištění provozu a správy podnikatelského inkubátoru a poskytování služeb pro 
začínající podnikatele ve spolupráci s jinými specializovanými a odbornými 
právnickými či fyzickými osobami s cílem podpory zvýšení intenzity, kvality a rychlosti 
šíření inovací a transferu technologií do podnikatelského prostředí, 

b) podpora podnikatelských aktivit, prosazování, ochrana a hájení potřeb 
podnikatelských subjektů, poskytování universálních služeb pro podporu a koordinaci 
hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje, 

c) poradenství při získávání grantů a dotací, zejména pro začínající podnikatelské 
subjekty v oblasti inovací, výzkumu a vývoje a dalších rozvojových oblastí, 

d) navazování kontaktů s investory, 

e) vyhledávání podnikatelských inovačních aktivit v regionu, 

f) koordinace inovačního potenciálu a poskytování expertní poradenské činnosti 
související s podporou podnikání, 

g) příprava a realizace projektu OP PIK/ITI (na adrese J. Palacha čp. 363 a 372, 
Pardubice). 
 
 
 

 
Článek III. 



   
 

Výše poskytované dotace 

1) Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města Pardubic na 
realizaci Projektu v období roku 2021 v celkové výši 1 500 000,- Kč (slovy: 
jedenmilionpětsettisíc korun českých), a to na podporu činnosti příjemce dle čl. II. odst. 2 
této smlouvy. 

2) Poskytovatel se zavazuje hradit shora uvedenou částku ve prospěch účtu příjemce č. 
280802285/0300 do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 

3) Poskytovatel prohlašuje, že mu je známo, že příjemci je poskytována dotace na tentýž 
projekt a účel rovněž ze strany Pardubického kraje. Uznatelné výdaje vynaložené 
v souvislosti s realizací Projektu nesmí být nižší než veřejné prostředky poskytnuté na 
realizaci Projektu ze strany poskytovatele a Pardubického kraje. 

 
 
 

Článek IV. 
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

1) Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a v souladu s předmětem této smlouvy 
specifikovaným v čl. II. této smlouvy, 
 

b) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 6. 
1. 2021 a zaevidovaných poskytovatelem pod č.j. MmP 1819/2021, vyúčtovat dotaci 
na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 
příloha č. 1, 

c) při financování nákladů spojených s realizací Projektu postupovat v souladu s platným 
zákonem o zadávání veřejných zakázek, 

d) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace, a to v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost 
účetních záznamů), a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně 
vynaložené náklady na daný účel; vedením odděleně se rozumí při vedení 
podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při vedení účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví, 

e) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím 
trvalost označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen 
z dotace poskytovatele (např. uvedením textu „Financováno z dotace statutárního 
města Pardubice (SmP)“), 

f) jakékoliv změny v realizaci projektu případně i v čerpání dotace provést jen po 
předchozím písemném souhlasu poskytovatele, 



   
 

g) neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o 
úhradu nákladů spojených s realizací Projektu, 

h) předat poskytovateli dokumentaci z realizace činnosti příjemce (stručný popis 
průběhu realizace činnosti),  

i) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených 
v této smlouvě a veškeré změny, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo 
dobytnost jeho pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za 
následek příjemcův zánik či přeměnu (fúze, rozdělení, změnu právní formy), 

j) předložit poskytovateli (Odboru rozvoje a strategie MmP) vyúčtování realizovaného 
Projektu nejpozději do 31. 1. 2022, v listinné podobě s připojeným podpisem 
oprávněného osoby včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků 
dotace,  

k) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy umožnit 
poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem o obcích, zákonem o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a souvisejícími právními předpisy provedení kontroly hospodaření 
s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace a dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, dále vytvořit vhodné podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci Projektu a v souvislosti s tím umožnit poskytovateli provedení 
kontroly kompletního účetnictví příjemce, je-li to k dosažení sledovaného účelu kontroly 
nezbytné; v rámci kontroly je příjemce povinen předložit všechny potřebné účetní a jiné 
doklady, poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost a zajistit, aby osoby 
povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném 
ke splnění účelu kontroly; 

l) při realizaci Projektu zveřejnit důstojným a viditelným způsobem, že projekt byl 
podpořen statutárním městem Pardubice, zejména zveřejněním loga města na 
webových stránkách Projektu; na všech svých propagačních materiálech týkajících se 
podpořeného Projektu, jsou-li vydávány, použít logo poskytovatele v souladu 
s pravidly jeho zveřejňování, případně realizovat jiný způsob zveřejnění podpory 
poskytovatele (např. uvedením textu: „Partnerem projektu je statutární město 
Pardubice“); 

             za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v tomto ustanovení smlouvy uděluje 
poskytovatel příjemci souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s 
jeho logomanuálem, který bude příjemci na vyžádání poskytnut, a to v souvislosti 
s realizací Projektu,   

 
m) poskytnout potřebnou součinnost při projektech pořádaných statutárním městem 

Pardubice,  
 

n) v rámci Projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, resp. jejich program, a 
vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů po dobu trvání Projektu. 



   
 

 
2) Poskytovatel je oprávněn: 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
 

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat 
kompletní účetnictví příjemce a požadovat předložení všech potřebných účetních 
a jiných dokladů.  

 
 

Článek V. 
 Čerpání dotace 

1) Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci Projektu. 
 
2) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Projektu nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
3) Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4) Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje 

se příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví 
této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2022. 

 
5) V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace 

vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2022. 
 

6) V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 
prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet 
poskytovatele. 

 
 

Článek VI. 
Uznatelné náklady 

1) Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených 
s realizací Projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 
vynaložených prostředků.  

2) Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace Projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. II. této smlouvy, ostatními 

podmínkami této smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční 

kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě.   



   
 

 
 
 

Článek VII. 
Důsledky porušení povinností příjemce 

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

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 

3) V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit 
příslušnou částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. 
Nevrátí-li dotčenou částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 
kázně, a to ve výši odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených 
prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4) Výjimky z ustanovení odst. 6 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, 

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

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

dnů po stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 
% z poskytnuté dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy; v tomto případě 
činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 



   
 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě 
činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 
 
 

Článek VIII.  
Zvláštní ustanovení 

 
1) V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato 

smlouva uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 

2) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle 
správního řádu Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání 
ani rozklad. 

 
 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy 
řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této 
smlouvy, bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků 
vyplývajících mu z této smlouvy. 

2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při 
čerpání finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se 
veřejné podpory. 

3) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a 
o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra 
ČR. O uveřejnění smlouvy poskytovatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, 
nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt 
pro notifikaci o uveřejnění.  

5) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

6) Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel 
povinen zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). 



   
 

7) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě 
dohody obou smluvních stran.  

8) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

9) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, 
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

10)  Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 27. 5. 
2021 a schváleno usnesením č. Z/………... /2021. 

 

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

 

 

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

Ing. Martin Charvát     Mgr. Petra Srdínková 

primátor statutárního města Pardubic  ředitelka (statutární orgán ústavu) 
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Smlouva č. 3908110208 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů 
na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti 

 
Státní fond podpory investic 
IČO: 70856788 
se sídlem: Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha 
zastupuje: Ing. Hana Pejpalová, ředitelka Státního fondu podpory investic 
datová schránka: wikaiz5 
(dále jen „Poskytovatel dotace“), 
 
a 

Statutární město Pardubice 
IČO: 00274046 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 
zastupuje: Ing. Martin Charvát, primátor města 
datová schránka: ukzbx4z 
(dále jen „Příjemce dotace“), 

(Poskytovatel dotace a Příjemce dotace dále též jen „Smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic v platném znění, nařízení 
vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci 
veřejných prostranství na sídlištích, ve znění nařízení vlády č. 119/2018 Sb. (dále jen „Nařízení vlády“), 
a ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
Smlouvu č. 3908110208  o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství 
na sídlišti (dále jen „Smlouva“). 

 

Článek I. 
Předmět Smlouvy 

(1) Na území Příjemce dotace se nachází sídliště Polabiny, na kterém má být provedena realizace 
projektu/etapy Regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe – ul. Karla Šípka – XVI. etapa 
(dále jen „Akce“), a to na základě Projektu regenerace veřejného prostranství zpracovaného 
v souladu se zásadami uvedenými v příloze Nařízení vlády. Regenerace musí být provedena 
v souladu s žádostí č. RS/208/2020 podanou dne 15.12.2020. 

(2) Dotace se poskytuje ve výši 3 899 350,00 Kč  

(slovy: třimilionyosmsetdevadesátdevěttisíctřistapadesát korun českých), ale maximálně do výše 
50 % uznatelných nákladů. 
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(3) Dotace se Příjemci dotace poskytuje za účelem hrazení uznatelných nákladů za splnění podmínky 
uvedené v § 5 odst. 1 Nařízení vlády na činnosti regenerace veřejného prostranství uvedené 
v ustanovení § 2 písm. b) bod č. 1, 2, 6 a 8 Nařízení vlády.  
Uznatelné náklady musí bezprostředně souviset s realizací Akce v rozsahu prací na výše 
uvedených činnostech. Uznatelnými náklady nejsou zejména náklady uvedené v § 5  
odst. 3 Nařízení vlády 

(4) Dotace bude poskytnuta na účet Příjemce dotace vedený u České národní banky č.ú.: 94-
3316561/0710. 

 
Článek II. 

Podmínky čerpání dotace 

(1) Čerpání dotace je vázáno pouze na financování Akce, na kterou byla dotace poskytnuta. 

(2) Pro kontrolu čerpání dotace musí být poskytované finanční prostředky označovány účelovým 
znakem č. 92501 v případě investičních výdajů a účelovým znakem č. 92003 v případě 
neinvestičních výdajů.  

(3) Čerpání dotace musí být zahájeno nejpozději do 8 měsíců od uzavření této Smlouvy. 

(4) Příjemce dotace je povinen vyčerpat dotaci nejpozději do 3 měsíců od ukončení realizace Akce. 

(5) Dotace bude čerpána na základě písemných žádostí Příjemce dotace o čerpání dotace. K žádosti 
o čerpání dotace musí být Příjemcem dotace přiloženy doklady prokazující, že dotace má být 
čerpána na účel, pro který byla dle této Smlouvy poskytnuta. Celková částka požadovaného 
čerpání nesmí překročit výši dotace uvedenou v článku I. odst. (2) této Smlouvy. 

(6) Z dotace lze refinancovat uznatelné náklady Akce, které již byly uhrazeny z vlastních zdrojů 
Příjemcem dotace před čerpáním dotace dle této Smlouvy.  

(7) Poskytovatel dotace je oprávněn provádět kontrolu čerpání dotace. V rámci této kontroly je 
Poskytovatel dotace oprávněn požadovat před dalším čerpáním dotace od Příjemce dotace výpisy 
z jeho účtu prokazující úhradu faktur a DPH, popřípadě též fotodokumentaci skutečně 
provedených prací.  

 
Článek III. 

Podmínky použití dotace 

(1) Příjemce dotace je oprávněn použít dotaci pouze na financování Akce dle článku I. odst. (1) a (3) 
této Smlouvy nikoli na neuznatelné náklady. Akce nesmí být dokončena před podpisem této 
Smlouvy. 

(2) Realizace Akce, na kterou byla poskytnuta dotace, musí být ukončena nejpozději do 2 let od 
uzavření této Smlouvy. Ukončením realizace Akce je předání díla, které Příjemce dotace doloží 
Poskytovateli dotace předávacím protokolem prokazujícím dodání díla bez vad, které brání užívání 
díla.  

(3) Udržitelnost Akce musí být 5 let od ukončení její realizace. Po tuto dobu nesmí Příjemce dotace 
změnit způsob užívání regenerovaného prostranství. 

(4) Na regenerovaných plochách nesmí být v souladu s podmínkami poskytování veřejné podpory 
provozována ekonomická činnost. Za dodržení tohoto zákazu nese odpovědnost Příjemce dotace. 

(5) Uznatelným a Poskytovatelem dotace hrazeným nákladem projektu je DPH, s výjimkou té části 
DPH, u které Příjemci dotace jako plátci vznikne nárok na odpočet daně podle zákona o DPH. 
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(6) Stavební práce musí být zahájeny nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření této Smlouvy.  

(7) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace Akce doručit 
Poskytovateli dotace dokumentaci závěrečného vyhodnocení Akce obsahující: 

a) přehled o čerpání prostředků na financování Akce, 

b) zprávu o plnění cílů stanovených v dokumentaci Akce, 

c) skutečně dosažené hodnoty závazných parametrů a 

d) prokázání efektivnosti vynaložených peněžních prostředků. 

(8) Příjemce dotace je povinen realizovat Akci v souladu s platným Nařízením vlády, doklady 
předloženými v žádosti o poskytnutí dotace, smlouvami o dílo na realizaci Akce, touto Smlouvou, 
případně v souladu se změnami schválenými Poskytovatelem dotace. 

 
Článek IV. 

Povinnosti a prohlášení Příjemce dotace 

(1) Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze na sjednaný účel (článek I. této Smlouvy) 
a dodržet další podmínky použití dotace stanovené v článku III. této Smlouvy. Případné porušení 
těchto povinností je porušením rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (rozpočtová pravidla); v takovém případě postupuje příslušný finanční úřad podle 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.  

(2) Příjemce dotace je povinen umožnit příslušnému finančnímu úřadu a Poskytovateli dotace 
kontrolu dodržování stanovených podmínek dotace. 

(3) Příjemce dotace je povinen se při realizaci Akce řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a podle tohoto zákona také postupovat. 
Případné porušení těchto povinností je porušením rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla); v takovém případě postupuje příslušný finanční úřad 
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

(4) Příjemce dotace prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy nemá žádné neuhrazené závazky po 
lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České republiky, zejména žádné splatné daňové 
nedoplatky, nedoplatky na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění ani 
nedoplatky na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. 

(5) Příjemce dotace je povinen bezodkladně informovat Poskytovatele dotace o všech podstatných 
změnách skutečností Akce, které Příjemce dotace uvedl v žádosti o dotaci a Poskytovatel dotace 
eviduje v dokumentaci Akce podle článku III. odst. (8).  

(6) Příjemce dotace je povinen archivovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci Akce 
a umožnit Poskytovateli dotace kontrolu realizace Akce včetně uvedené dokumentace. Příjemce 
dotace bere na vědomí, že na Akci nesmí být v dle ustanovení § 3 odst. 3 Nařízení vlády použita 
podpora z evropských strukturálních a investičních fondů ani podpora ze státního rozpočtu nebo 
rozpočtu státních fondů s výjimkou Poskytovatele dotace.  

(7) Příjemce dotace prohlašuje, že vlastní finanční zdroje ve výši minimálně 50 % celkových 
uznatelných nákladů a 100 % ostatních neuznatelných nákladů nutných pro realizaci Akce.  
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Článek V. 
Skončení Smlouvy 

(1) Tato Smlouva může být skončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

(2) Poskytovatel dotace je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Příjemce dotace: 

a) realizuje Akci v rozporu s platnými právními předpisy; 

b) nedodržuje termíny pro použití dotace stanovené touto Smlouvou nebo 

c) použije dotaci v rozporu s účelem stanoveným touto Smlouvou. 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Poskytovatel dotace zpracovává osobní údaje fyzických osob oprávněných zastupovat Příjemce 
dotace za účelem a v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a za účelem a v rozsahu 
nezbytném pro plnění úkolů ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci. Poskytovatel dotace 
zpracovává dané osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění stanovených účelů. 
Při zpracovávání těchto osobních údajů postupuje Poskytovatel dotace v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Rozsah a další podrobnosti 
ohledně postupu zpracování osobních údajů výše uvedených subjektů Poskytovatelem dotace a 
jejich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou uvedeny v Informačním memorandu o 
zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR, které je přílohou č. 1 této Smlouvy. 

(2) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí 
Poskytovatel dotace, který se zavazuje uveřejnit Smlouvu nejpozději do 15 dnů po podpisu 
poslední Smluvní stranou. Příjemce dotace bere na vědomí, že tato Smlouva včetně případných 
dodatků bude uveřejněna v elektronické podobě v registru smluv. 

(3) Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel dotace je oprávněn po ukončení realizace Akce 
uveřejnit název, identifikační číslo a sídlo Příjemce dotace a dále výši dotace na webových 
stránkách Poskytovatele dotace. Smluvní strany se dále dohodly, že Poskytovatel dotace je po 
ukončení realizace Akce oprávněn uveřejnit další informace o použití poskytnutých prostředků; 
pro tyto účely je Poskytovatel dotace oprávněn pořizovat fotodokumentaci a tuto uveřejnit, 
případně spolu s fotodokumentací poskytnutou Příjemcem dotace. V případě, kdy Poskytovatel 
dotace využije svých oprávnění dle tohoto odstavce, bude vždy Příjemce dotace s dostatečným 
předstihem informovat o chystaném uveřejnění, včetně doby, kdy k uveřejnění dojde, a rozsahu 
uveřejňovaných informací. Poskytovatel dotace nepřistoupí k uveřejnění v případě, kdy z 
vyjádření Příjemce dotace vyplyne, že Poskytovatel dotace nebude na základě zákona nebo 
jiného právního předpisu oprávněn toto uveřejnění provést. 

(4) Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou posloupně číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných Poskytovatelem dotace a Příjemcem dotace. 

(5) Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, jež mají platnost originálu, z nichž Poskytovatel 
dotace obdrží 1 vyhotovení a Příjemce dotace 1 vyhotovení. 

(6) Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily se zněním této Smlouvy, a že ji na důkaz 
své svobodné, určité vůle a nikoli pod nátlakem, níže uvedeného dne, měsíce a roku podepisují. 
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(7) Přílohou č. 1 této Smlouvy je Informační memorandum o zpracování osobních údajů dle článku 
13 a 14 GDPR.  

(8) Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této Smlouvy rozhodlo/a 
Zastupitelstvo/Rada města/MO ………………… usnesením č. ………… ze dne ……………… 

 

 
V Praze dne…………………….................       V…………...................…….dne……………  
 
 
……………………………………………………… 
Za Poskytovatele dotace 
Ing. Hana Pejpalová,  
ředitelka Fondu 
 
 

………………………………………………………. 
Za Příjemce dotace 
Ing. Martin Charvát,  
primátor města 
 
 

Příloha č. 1: Informační memorandum o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR 
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Smlouva o spolupráci  

při zajištění přepravy handicapovaných osob  
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

Smluvní strany: 
 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
sídlo: Teplého 2141, Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice 
IČO: 63217066 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1241 
zastoupená: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 
(dále také „Dopravní podnik“) 
 
a 
 
statutární město Pardubice 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále také „město“) 
 

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Smlouvu o spolupráci při zajištění přepravy handicapovaných osob 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Město se již dlouhodobě podílí svou finanční podporou prostřednictvím Dopravního podniku na 

zajištění zvláštní přepravy handicapovaných osob na území města Pardubic a hodlá v této potřebné 
a prospěšné činnosti i nadále pokračovat. Dosud byla tato služba provozována v součinnosti 
s třetím subjektem poskytujícím službu dispečinku, který zajišťoval přijímání a administraci 
objednávek uživatelů této přepravní služby.  
 

2. Za účelem zvýšení kvality přepravní služby handicapovaných osob, spočívající zejména 
v prodloužení provozní doby dispečinku, nastavení efektivnějšího způsobu komunikace s uživateli 
této služby a v zamýšleném rozšíření vozového parku, se smluvní strany dohodly na uzavření 
nového smluvního vztahu postaveném již výlučně na bázi kooperace města s Dopravním 
podnikem.  

 
II. 

Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek vzájemné spolupráce mezi městem a Dopravním 

podnikem za účelem zajištění kompletního provozu zvláštní přepravy handicapovaných osob za 
pomoci specializovaného vozidla, a to na území statutárního města Pardubice. 
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2. Dopravní podnik touto smlouvou přijímá závazek provozovat pro město službu spočívající ve zvláštní 
přepravě osob se sníženou schopností pohybu, včetně poskytování kompletních úkonů dispečinku 
potřebných k organizačnímu zajištění této služby (dále také „přepravní služba“).  

 
3. Město se touto smlouvou zavazuje poskytovat Dopravnímu podniku k provozování přepravní služby 

finanční podporu, neboť náklady na provozování přepravní služby výrazně překračují výnosy z 
jízdného, když vzhledem ke zpravidla nepříznivé sociální situaci zdravotně postižených osob je za 
tuto přepravní službu, odpovídající svým charakterem taxislužbě, účtováno jízdné, jehož výše je ve 
srovnání s reálnou hodnotou poskytované služby pouze symbolická a plní spíše regulační funkci.  

 
 

III. 
Další práva a povinnosti Dopravního podniku 

 
1. Dopravní podnik se za účelem poskytování přepravní služby zavazuje zajistit řádné technické 

vybavení a využívat k provozování přepravní služby speciálně upravené vozidlo určené pro přepravu 
vozíků pro handicapované osoby. Toto vozidlo je Dopravní podnik povinen udržovat 
v provozuschopném stavu, který splňuje bezpečnostní a hygienická kritéria a je v souladu 
s příslušnými právními předpisy, a provádět jeho opravu a pravidelnou údržbu. Vozidlo bude 
vybaveno navigačním systémem GPS.   

 
2. Dopravní podnik se za účelem poskytování přepravní služby zavazuje zajistit rovněž veškeré 

personální obsazení jednotlivých pracovních pozic osobami s adekvátními kvalifikačními a 
odbornými předpoklady nezbytnými pro poskytování přepravní služby vykazující specifický 
charakter.   

 
3. Součástí přepravní služby, k jejímuž zajištění se Dopravní podnik touto smlouvou zavazuje, je rovněž 

zajištění služeb dispečinku, tedy kompletní správy objednávek přepravní služby od jednotlivých 
žadatelů o službu, zahrnující jejich příjem, sběr, zpracování a komunikaci směřující k výslednému 
kontaktu handicapované osoby s konkrétním přepravcem.  

 
4. Dopravní podnik se zavazuje zajistit provoz zvláštní přepravy handicapovaných osob každý den od 

pondělí do pátku (s výjimkou svátků) od 6,00 hod. do 18,00 hod. V červenci a srpnu může být 
provozní doba zkrácena až o dvě hodiny. Začátek provozní doby dispečerského pracoviště k přijímání 
objednávek musí vždy nejméně o půl hodiny předcházet začátku provozní doby přepravní služby a 
konec provozní doby dispečerského pracoviště může nastat vždy nejdříve půl hodiny po skončení 
provozní doby poskytované přepravní služby.  

 
5. Přepravní služby dle této smlouvy budou poskytovány na území statutárního města Pardubic.  

 
6. Uživateli přepravní služby dle této smlouvy mohou být osoby se zdravotním postižením, a to: 

• osoby zdravotně postižené – držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P 
• osoby, jejichž mobilita je podstatně zhoršena krátkodobě v důsledku úrazu, choroby či z jiného 

důvodu. 
 

7. Dopravní podnik je oprávněn za poskytnutou přepravní službu od uživatelů vybírat jednotné jízdné 
podle platného ceníku stanoveného Dopravním podnikem pro přepravu handicapovaných osob.    

 
8. Dopravní podnik je povinen zajistit provádění evidence jednotlivých jízd poskytnutých v rámci 

přepravní služby. Řidič přepravního vozidla je povinen vést knihu jízd se záznamem doby, místa 
zahájení a ukončení jízdy a informaci o vybrané výši jízdného.  
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9. Dopravní podnik je povinen sledovat veškeré náklady a výnosy této činnosti v účetnictví jako činnost 
samostatného střediska.  

 
10. Dopravní podnik je povinen zajistit ve vztahu k přepravní službě potřebné pojištění – pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla a pojištění za škodu způsobenou cestujícím při provozu vozidla.  
 

11. Dopravní podnik se zavazuje poskytovat přepravní službu s odbornou péčí, prostřednictvím 
dostatečně kvalifikovaných osob a v souladu s právními předpisy, dodržovat bezpečnostní, 
hygienické, technické a jiné normy a dbát na zajištění kvality přepravní služby tak, aby byla 
použitelná ke sjednanému účelu.  

IV. 
Další práva a povinnosti města 

 
1. Město se zavazuje poskytnout Dopravnímu podniku k zajištění provozu přepravní služby v souladu 

s touto smlouvou finanční podporu z rozpočtových prostředků statutárního města Pardubice.  
 
2. Finanční podpora dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude Dopravnímu podniku poskytována formou 

individuální dotace z rozpočtu města v souladu s dokumentem „Zásady pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Pardubic“, podle něhož město Pardubice poskytuje dotace na 
podporu zvlášť významných akcí či projektů, které jsou dle svého charakteru ve veřejném zájmu. 

 
3. Město Pardubice poskytne za účelem řádného plnění přepravní služby každoročně dotaci z 

rozpočtových prostředků statutárního města Pardubice v celkové výši 980.000,- Kč (slovy: 
devět set osmdesát tisíc korun českých), a to prostřednictvím písemné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace uzavřené v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. Smluvní strany berou na vědomí, že dle § 84 odst. 2 písm. b) a 
§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podléhá vyčlenění 
finančních prostředků pro daný účel v rozpočtu města, poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o jejím poskytnutí schválení Zastupitelstvem města Pardubic. Vzhledem k tomu, že v roce 
2021 bude služba provozována v navýšeném standardu dle této smlouvy pouze část roku (první 
polovinu roku je služba provozována v původním standardu), bude v roce 2021 činit dotace částku 
790.000 Kč (slovy: sedm set devadesát tisíc korun českých). 

 
4. Město je oprávněno provádět kontrolu kvality a rozsahu poskytované přepravní služby, tj. 

konkrétních jízd provedených Dopravním podnikem dle této smlouvy, buď osobní prohlídkou nebo 
na základě evidence vedené Dopravním podnikem v souladu s čl. III. odst. 6 této smlouvy.  Kromě 
toho je město oprávněno provádět veřejnosprávní kontrolu ve vztahu k účelovému použití 
poskytované finanční podpory formou dotace, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, v platném znění.  

 
5. Město je povinno poskytnout Dopravnímu podniku k plnění přepravní služby veškerou nezbytnou 

součinnost a neklást Dopravnímu podniku neoprávněné překážky k jejímu řádnému poskytování. 
 

6. Dopravní podnik je oprávněn souběžně s poskytováním služeb dle této smlouvy poskytovat stejným 
dopravním prostředkem obdobné služby zdravotně postiženým i nad rámec této smlouvy, tj. 
poskytovat i v době vymezené pro poskytování přepravních služeb dle této smlouvy například 
přepravní služby mimo vymezené území. Takto souběžně poskytované přepravní služby však nesmějí 
omezit poskytování přepravních služeb dle této smlouvy. 
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V. 
Doba trvání smlouvy 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.7.2021. 

 
2. Tento smluvní vztah lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

 
3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze rovněž ukončit písemnou výpovědí kterékoliv ze 

smluvních stran bez uvedení důvodu, přičemž se sjednává výpovědní doba v délce tří měsíců, která 
počíná běžet v okamžiku doručení výpovědi druhé straně. 

 
4. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo 

zákonem, a to i od nesplněné části sjednaného plnění. Právní účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení odstoupení druhé smluvní straně. 

 
5. Město má právo od smlouvy odstoupit zejména v případě, že kvalita ani rozsah služeb nebude 

odpovídat podmínkám této smlouvy a Dopravní podnik i přes upozornění města nesjedná ve lhůtě 
bez zbytečného odkladu nápravu.  

 
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody, které za trvání smlouvy 

vznikly. 
 

VI. 
Kontaktní osoby 

 
Kontaktními osobami oprávněnými jednat v organizačních záležitostech týkajících se plnění dle této 
smlouvy jsou:  
 

a) za Dopravní podnik: 
Ing. Kamil Nenutil, tel.: 466 899 201, e-mail: kamiln@dpmp.cz, 
 

b) za město: 
Bc. Michaela Stránská, tel.: 466 859 769, e-mail: michaela.stranska@mmp.cz. 

  
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

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

1.7.2021, ne však dříve než 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, v platném znění. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
město bezodkladně informuje Dopravní podnik, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci uveřejnění.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 
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      Příloha č. 1 usnesení 
  

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 

5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 
 

6. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 

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

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Možnost měnit smlouvu jinou formou 
smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových 
či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 
 

9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 
 

10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva  
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami 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. 
 

11. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Pardubicích dne 
                          
 
Za Dopravní podnik:           Za město: 
 

 
  

     ………………………………………………                    ………………………………………… 
              Ing. Tomáš Pelikán                Ing Martin Charvát 
     místopředseda představenstva                         primátor 
Dopravního podniku města Pardubic a.s.       statutárního města Pardubic 
  
 
 



 
 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D……/…./21 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
         Statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo bankovního účtu: 326561/0100 
zastoupené: Ing. Vladimírem Bakajsou, vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Pardubic 

         (dále jen „poskytovatel“) 
 
2. Příjemce dotace: 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
sídlo: Teplého 2141, Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice 
IČO: 63217066 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
bankovní spojení: 19-2372930267/0100 
zastoupená: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 

         zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1241 
(dále jen „příjemce“) 

         
 

I. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 
6/2020 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou. 
 

2. Smluvní strany dále prohlašují, že službu přepravy handicapovaných, na niž je prostřednictvím této 
smlouvy poskytována dotace, vykonává příjemce již od roku 2004. Do 30.6.2021 jsou podmínky 



 

poskytování této služby upraveny ve Smlouvě o spolupráci při zajištění přepravy handicapovaných 
osob uzavřené v roce 2003 mezi poskytovatelem, příjemcem a rovněž obecně prospěšnou společností 
SPID handicap, o.p.s., plnící roli dispečinku. Tato trojstranná smlouva zakládá mj. povinnost 
poskytovatele poskytovat příjemci každoročně finanční podporu na pokrytí nákladů na provoz služby 
přepravy handicapovaných osob. Tato spolupráce bude na základě výpovědi ze strany příjemce ke dni 
30.6.2021 ukončena a smlouva o spolupráci z roku 2003 v plném rozsahu nahrazena novou, již pouze 
dvoustrannou smlouvou uzavřenou mezi poskytovatelem a příjemcem, na základě níž převezme 
příjemce povinnosti dosud závazné pro SPID handicap, o.p.s. I tato smlouva stanoví poskytovateli 
závazek poskytovat příjemci pravidelně dotaci na pokrytí nákladů na provozování zvláštní přepravy 
handicapovaných.  

 
 

III. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci ve výši 790 000,- Kč (slovy: sedm set devadesát 

tisíc korun českých) pro účely provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu 
vozidlem upraveným pro přepravu vozíků pro handicapované v roce 2021 (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této 

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

 
 

IV. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2021. 
  

 
V. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 20. 7. 2020,  
e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů), a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace;  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 28. 2. 2022 čestné prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a vyúčtování dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 
prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  



 

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci event. propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu realizace projektu.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a nahlížet 
do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně a 
realizace projektu.  

 
 

VI. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 1. 2022. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 1. 2022. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

 
VII. Uznatelný náklad 

 

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

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

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

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

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 



 

 
 

VIII. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 3 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

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

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

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

IX. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

X. Závěrečná ustanovení 
 



 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy ji 
odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

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

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

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

 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Vladimír Bakajsa Ing. Tomáš Pelikán 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………./2021  ze dne 
27.5.2021, Ing. Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Pardubic 
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DOHODA O NAROVNÁNÍ 

 
uzavřená v souladu s ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 
 
Statutární město Pardubice 
IČO: 00274046 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města Pardubice 
(dále jen „Město Pardubice“) na straně jedné 

a 

ELTODO, a.s. 
IČO: 45274517 
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573 
zastoupená: Mgr. Ladislavem Beranem, místopředsedou představenstva a Mgr. Maratem 

Saberem, členem představenstva 
(dále jen jako „ELTODO, a.s.“ )  na straně druhé 

(Město Pardubice a ELTODO, a.s. dále společně jen jako „Smluvní strany“ )  

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodu o narovnání (dále jen jako „Dohoda“) 
tohoto znění: 

 

Článek I. 
Předmět narovnání 

 
1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 16.9.2019 smlouvu o dílo č. 
OMI/VZZR/2019/015 (dále jen jako „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla 
celková rekonstrukce elektroinstalací v budově základní školy Benešovo nám. č.p. 590 
v Pardubicích a v části objektu družiny v rámci realizace veřejné zakázky s názvem: 
„ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce elektrorozvodů“. Na základě této Smlouvy o dílo se 
společnost ELTODO, a.s. jako zhotovitel, zavázala k zhotovení stavební díla pro Město 
Pardubice, jako objednatele, a toto Dílo pro Město Pardubice řádně provedla a předala.  
 
2.  Společnost ELTODO, a.s. měla mimo jiné povinnosti stanovené Smlouvou o dílo 
také povinnost Městu Pardubice poskytnout na základě plnění ze Smlouvy o dílo 
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku č. 2 splatnou na první požádání ve 
výši 510.000,- Kč (viz odd. IV. čl. I. odst. 4, 6 Smlouvy o dílo), která má zajistit plnění 
závazků podle předmětné Smlouvy o dílo ze strany společnosti ELTODO, a.s. Městu 
Pardubice po dobu záruční lhůty včetně odstranění případných vad. S odkazem na odst. 
4. čl. I. Bankovní záruka (oddíl IV.) předmětné Smlouvy o dílo měla být ze strany 
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společnosti ELTODO, a.s. Bankovní záruka č. 2 doručena do datové schránky Městu 
Pardubice v elektronické podobě nejpozději v den podpisu protokolu o předání a 
převzetí Díla bez vad a nedodělků dle oddílu č. II. čl. V. této Smlouvy o dílo. V případě 
porušení této povinnosti je dle Smlouvy o dílo sjednána smluvní pokuta ve výši 0,5 % 
z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní 
záruky č. 2. 
 
3. V daném případě došlo k předání a převzetí díla dne 20.8.2020, a tedy v tento den 
měla být ze strany společnosti ELTODO, a.s. Městu Pardubice doručena bankovní 
záruka č. 2. S ohledem na skutečnost, že Bankovní záruka č. 2 (bankovní záruka č. 
PRAGGO0044800 ze dne 4.2.2021) byla ze strany společnosti ELTODO, a.s. předána 
opožděně, a to až dne 4.2.2021, došlo tak k porušení sjednaných povinností a závazků 
z předmětné Smlouvy o dílo, a společnost ELTODO, a.s. se ocitla v prodlení s dodáním 
Bankovní záruky č.2.   

 
4. S ohledem na vše výše uvedené tedy došlo v období od 21.8.2020 do 4.2.2021, tj. 
do dne řádného předložení bankovní záruky č. 2, k prodlení se splněním této 
povinnosti, a za takové období je tak společnost ELTODO, a.s. povinna uhradit Městu 
Pardubice smluvní pokutu podle článku I. odstavec 4 předmětné Smlouvy o dílo, a to 
ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení 
s předložením bankovní záruky, tj. vzhledem k době trvání prodlení v délce 168 dní 
částku v celkové výši 6.053.537,23 Kč (dále jen jako „Sporná pohledávka“). Tuto 
skutečnost však společnost ELTODO a.s. popírá, a Spornou pohledávku v takové výši 
neuznává, považuje ji za spornou a pochybnou. Nárok z titulu smluvní pokuty dle 
předmětné Smlouvy o dílo se tak stal mezi Smluvními stranami sporným a pochybným. 

5. Mezi Smluvními stranami je tak sporná především případná existence, výše a 
vymahatelnost Sporné pohledávky Města Pardubice za společností ELTODO, a.s. 
vztahující se k nároku Města Pardubice na zaplacení požadované smluvní pokuty ve 
smyslu oddílu IV. čl. I. odst. 4 Smlouvy o dílo.  

6. Smluvní strany této Dohody prohlašují, že mají upřímný zájem definitivně mezi 
sebou uzavřít veškeré sporné a pochybné záležitosti vztahující se k předmětné Sporné 
pohledávce, které mezi nimi k datu podpisu této Dohody mohou přicházet v úvahu, 
přičemž je lhostejno, který z účastníků takovou záležitost za spornou považuje nebo 
jaké nároky by z jejího titulu mohl či chtěl uplatňovat. 

 

Článek II. 
Narovnání Sporné pohledávky 

 
1. Smluvní strany se dohodly na tom a prohlašují, že dnem účinnosti této Dohody se 
Sporná pohledávka, jakož i veškeré její příslušenství a veškerá další práva a povinnosti 
Smluvních stran k ní se vztahující, s konečnou platností nahrazují novým závazkem, 
resp. právy a povinnostmi uvedenými v této Dohodě (zejména pak uvedenými v čl. II. 
odst. 2. a 3. této Dohody). 

2. Na základě této Dohody se společnost ELTODO, a.s. zavazuje zaplatit Městu 
Pardubice bezhotovostním převodem na bankovní účet Města Pardubice č.: 19- 
326561/0100, s variabilním symbolem 37415 a konstantním symbolem 308, v rámci 
narovnání Sporné pohledávky částku ve výši 428.400,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet osm 
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tisíc čtyři sta korun českých), a to do čtrnácti (14) dnů ode dne nabytí účinnosti této 
Dohody.  
 

3. Společnost ELTODO, a.s. se dále zavazuje, že uzavře dodatek ke Smlouvě o dílo 
předložený ze strany Města Pardubice, na základě kterého bude ze strany společnosti 
ELTODO, a.s. prodloužena délka sjednané záruční doby dle odd. III. článek II. odst. 1 
Smlouvy o dílo,  a to o dalších šest kalendářních měsíců, včetně prodloužení platnosti  
a účinnosti bankovní záruky č. 2 (viz. odd. IV. čl. I. odst. 5 Smlouvy o dílo), která bude 
Městu Pardubice předána do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti této Dohody.   

 
4. V případě porušení povinnosti společnosti ELTODO, a.s. uvedené v odst. 2 nebo 
v odst. 3 tohoto článku této Dohody je Město Pardubice oprávněno od této Dohody 
odstoupit. 

5. Smluvní strany prohlašují, že uhrazením částky v celkové výši 428.400,-  Kč ve 
prospěch Města Pardubice, a splněním povinností uvedených v odst. 3 tohoto článku 
této Dohody bude Sporná pohledávka Města Pardubice vzešlá ze Smlouvy o dílo, úplně 
a neodvolatelně narovnána a zavazuje Smluvní strany do budoucna v souvislosti s 
předmětnou Spornou pohledávkou vůči sobě navzájem ničeho nepožadovat. 
 
6. Město Pardubice současně prohlašuje, že nad rámec Sporné pohledávky uvedené v 
čl. I. odst. 4 této Dohody ke dni podpisu této dohody neeviduje vůči společnosti 
ELTODO, a.s. žádné další pohledávky ani příslušenství týkající se či související s touto 
Spornou pohledávkou. 

 

Článek III. 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany ujednaly, že § 1793 odst. 1 občanského zákoníku se na tuto Dohodu a 

vztahy z ní vzniklé nepoužije. 

2. V případě neplatnosti, neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení této Dohody 
nebudou dotčena její ostatní ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že na výzvu druhé 
Smluvní strany a ve lhůtě 30 dnů od takové výzvy učiní veškeré kroky nezbytné k 
nahrazení neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, 
které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného 
ustanovení a celé Dohody. 
 

3. Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou podepsanou 
a řádně schválenou každou ze Smluvních stran. Ve smyslu ustanovení § 564 
občanského zákoníku Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny nebo doplnění 
této Dohody jiným způsobem než písemnou formou (např. ústní dohodou nebo na 
základě praxe vytvořené mezi Smluvními stranami). Smluvní strany se dále dohodly, 
že jakákoli změna nebo doplnění této Dohody mohou být provedeny pouze tehdy, 
jestliže Smluvní strany dosáhly bezvýhradné a bezpodmínečné shody ohledně každého 
jednotlivého aspektu takové změny nebo doplnění. 

4. Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 
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Smluvních stran obdrží právě po jednom. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že tato 
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a úplnou vůli, a že se cítí a přejí si být jejími 
ustanoveními vázány. Na důkaz toho níže připojují podpisy svých oprávněných 
zástupců. 

6. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této Dohody 
odešle Dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra 
ČR. O uveřejnění Dohody město bezodkladně informuje druhou Smluvní stranu, 
nebyl-li kontaktní údaj této Smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

7. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění. 

8. Smluvní strany 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. 

9. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dohody nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

10.  Tato dohoda byla schválena usnesením Zastupitelstva města Pardubice č. …… ze dne 
….. 2021. 

 

 
V Pardubicích dne …………………   V Praze dne ………………… 
 
 
 
____________________________ ___________________________ 
Ing. Martin Charvát, Mgr. Ladislav Beran, 
primátor místopředseda představenstva 
Statutární město Pardubice ELTODO, a.s. 
 
 
 
 
                                     ___________________________ 
  Mgr. Marat Saber,  
  člen představenstva 
  ELTODO, a.s. 



Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 
 

 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. ../2021,  
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006  

O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK  
Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009, Č. 1/2010, Č. 6/2010, Č. 14/2011, Č. 5/2012, 
Č. 7/2013, Č. 4/2014, Č. 6/2014, Č. 3/2015, Č. 4/2016, Č. 5/2016, Č. 7/2016,  
Č. 3/2017, Č. 4/2017, Č. 5/2017, Č. 8/2017, Č. 5/2018, Č. 2/2019 A Č. 5/2020 

 
 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne ….2021 usnesením č. Z/…/2021 usneslo vydat 
na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o 
některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10, § 35 a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  
 
 

Čl. 1 
 

Obecně závazná vyhláška č. 13/2006 o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek  
č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 
6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 
5/2018, č. 2/2019 a č. 5/2020, se mění takto: 
 
1. Příloha č. 1 vymezující prostory pro volné pobíhání psů se nahrazuje jejím novým zněním, které 

je přílohou č. 1 této vyhlášky. 
 
2. Příloha č. 2 vymezující plochy dětských hřišť a sportovišť, na nichž je zakázán vstup psa, se 

nahrazuje jejím novým zněním, které je přílohou č. 2 této vyhlášky. 
 
3. Příloha č. 3 vymezující plochy veřejné zeleně, na nichž je zakázána jízda a stání motorovým 

vozidlem, se nahrazuje jejím novým zněním, které je přílohou č. 3 této vyhlášky. 
 

4. Příloha č. 5 vymezující plochy veřejných prostranství, na nichž je zakázána konzumace 
alkoholických nápojů, se nahrazuje jejím novým zněním, které je přílohou č. 4 této vyhlášky. 
 

5. Příloha č. 9, která stanoví seznam akcí, ve vztahu, k nimž je vymezena odlišná než zákonem 
stanovená doba nočního klidu, se nahrazuje jejím novým zněním, které je přílohou č. 5 této 
vyhlášky. 

 
 



 
 
 

Čl. 2 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, s výjimkou ustanovení bodu 5. 
vyhlášky, které nabývá účinnosti dne 11. června 2021.   

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

Ing. Martin Charvát                Ing. Petr Kvaš 
          primátor           náměstek primátora  

      statutárního města Pardubic                  statutárního města Pardubic 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 
Sejmuto dne:  
 
 
 
 
Příloha č. 1 – Vymezení ploch pro volný pohyb psů  
Příloha č. 2 –  Vymezení dětských hřišť a sportovišť, na kterých platí zákaz vstupu psů 
Příloha č. 3 –  Vymezení ploch veřejné zeleně, na kterých je zakázána jízda a stání motorovým 

vozidlem, mimo vozidel údržby 
Příloha č. 4 –      Vymezení ploch veřejných prostranství, na kterých je zakázána konzumace 
                             alkoholických nápojů 
Příloha č. 5 –  Stanovení akcí, ve vztahu, k nimž je vymezena odlišná než zákonem stanovená doba 

nočního klidu  



RmP - žádosti o prodloužení termínů

Přiřazeno Org. 
jednotka

Název Odsta
vec

Stav Původní KT Text úkolu Komentář Zodpovědná osoba Nový KT

Schaffer Martin OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/3616/2016

7 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.01.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
odkoupení vybudovaného vjezdu na části p.p.č. 
1212/3 o výměře 24 m2 k.ú. Staré Čívice se 
společnos6 TOSEDA s.r.o., IČ 29199077.
�: Mar@n Moravec
T: 31.7.2017

Komentář P. Bureše: Investor dosud nepředložil 
předmětné doklady potřebné pro uzavření kupní 
smlouvy na odkoupení vybudovaného sjezdu (např. 
geodetické zaměření, atesty a certifikáty použitých 
materiálů).

Moravec Martin 31.12.2021

Holečková 
Gabriela

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/7028/2018

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně smlouvu o zřízení věcného břemene na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 617/1, p.p.č. 
319/9, p.p.č. 596/7, p.p.č. 11, p.p.č. 12/1, p.p.č. 6, 
p.p.č. 620, p.p.č. 628/1, p.p.č. 621, vše v k.ú. 
Opočínek, se společností společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631.
�: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019

8. 3. 2021 15:28 Holečková Gabriela:
 Dne 2. 3. 2018 byla uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a následně bylo 
vydáno územní rozhodnutí. K realizaci akce dojde v 
letošním roce. Poté bude předložen geometrický plán, 
na jehož základě se bude uzavírat smlouva o zřízení 
věcného břemene. 

Macela Miroslav 28.02.2022

Schaffer Martin OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/7386/2018

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.03.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu o 
odkoupení stavebních úprav komunikace 
vybudovaných na části pozemku označeného jako 
p.p.č. 2500/4 o výměře 60 m2 v k.ú. Pardubice se 
společnos6 �ERE Invest Babylon s.r.o., IČO 26850958.
�: Moravec Mar@n, vedoucí OSSÚD,OD
T: 28. 2. 2019

16. 4. 2021 7:44 Schaffer Mar@n:
 za6m stavba nebyla dokončena celá

Moravec Martin 30.11.2021

Schaffer Martin OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/7388/2018

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.03.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
odkoupení vybudované stavby rozšíření komunikace a 
sjezdu částech pozemků označených jako p.p.č. 
3619/1 o výměře 600 m2 a p.p.č. 4300 o výměře 35 
m2, vše v k.ú. Pardubice, s PaedDr. Milošem Kusým, 
nar. 3.8.1957, trvale bytem K �ahradám 127, Praha 5.
�: Moravec Mar@n, vedoucí OSSÚD,OD
T: 28. 2. 2019

16. 4. 2021 7:45 Schaffer Mar@n:
 čekáme na dodání kolaudačního souhlasu od stavebníka

Moravec Martin 30.10.2021

Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/7389/2018

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.03.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně smlouvu o zřízení věcného břemene na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 2316/42, 
p.p.č. 2316/1, p.p.č. 2318/17 a p.p.č. 2335/39, vše v 
k.ú. Pardubice, se společností ČE� Distribuce, a. s., 
IČO 24729035.
�: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 28. 2. 2019

26. 3. 2021 12:13 Vodrážková Soňa:
 Stavba doposud nebyla zahájena. � tohoto důvodu 
žádáme o prodloužení termínu plnění.

Macela Miroslav 31.03.2022
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Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/7795/2018

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.04.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o zřízení 
budoucího věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 2672/4, p.p.č. 372/8, p.p.č. 
372/4, p.p.č. 2788/1, p.p.č. 359/1, p.p.č. 372/3, vše v 
k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti ČE� 
Distribuce, a. s., IČO 24729035.
�: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 4. 2019

30. 4. 2021 9:29 Vodrážková Soňa:
 Stavba doposud nebyla započata, z tohoto důvodu 
žádáme o prodloužení termínu.

Macela Miroslav 30.04.2022

Holečková 
Gabriela

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/015/2018

3 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.11.2020 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 2605/38, p.p.č. 2605/80, p.p.č. 2605/178, 
p.p.č. 2605/180 a p.p.č. 2605/181, vše v k.ú. 
Pardubice, ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvková organizace, IČO: 65993390.
�: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 11. 2019

30. 3. 2021 10:59 Holečková Gabriela:
 Smlouva o zřízení věcného břemene zatím nebyla 
uzavřena. Před uzavřením této smlouvy musí nutně dojít 
k revokaci tohoto usnesení.

Macela Miroslav 30.11.2021

Holečková 
Gabriela

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/477/2019

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně smlouvu o zřízení věcného břemene na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 794/20, 
p.p.č. 811/59, p.p.č. 794/2, p.p.č. 2742/111, p.p.č. 
2742/36, p.p.č. 2742/110, p.p.č. 744/39, p.p.č. 
742/10, p.p.č. 744/40, p.p.č. 744/26, p.p.č. 744/25, 
p.p.č. 744/16, p.p.č. 744/17, p.p.č. 744/21, p.p.č. 
744/13, p.p.č. 744/7, p.p.č. 829/1, p.p.č. 744/42, 
p.p.č. 744/49, p.p.č. 744/45, p.p.č. 830/58, p.p.č. 
2742/144, p.p.č. 2742/143, p.p.č. 830/20, p.p.č. 
2742/28 a p.p.č. 716/31, vše v k.ú. Pardubice, se 
společností UP� Česká republika, s.r.o., IČO 
00562262, pro akci „Pardubice – Bílé předměs6-Jih“ 
�: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 28. 2. 2020

8. 3. 2021 15:30 Holečková Gabriela:
 Dne 23. 5. 2019 byla uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene.  Jedná se o velmi 
dlouhou trasu optického vedení, která ještě není zcela 
dokončena. Po celkové realizaci a kolaudaci bude 
investorem předložení geometrický plán, následně bude 
uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.

Macela Miroslav 28.02.2022

Holečková 
Gabriela

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/478/2019

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně smlouvu o zřízení věcného břemene na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 595/1 a 
p.p.č. 346/1 , vše v k.ú. Opočínek, ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
IČO 04084063, pro akci „MIMO2x2-TM-�-163lokalit-
PUOP�-OK“.
�: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 28. 2. 2020

8. 3. 2021 16:11 Holečková Gabriela:
  Dne 14. 6. 2019 byla uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. �atím nám 
nebyl předložen geometrický plán, po jeho přaedložení 
bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti inž. sítě.

Macela Miroslav 28.02.2022
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Schaffer Martin OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/791/2019

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.03.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
odkoupení 6 parkovacích míst vybudovaných na části 
pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře 68 
m2 v k.ú. Pardubice se společností MAHU s.r.o., IČO 
04431740.
�: Moravec Mar@n, vedoucí OSSÚD,OD
T: 31. 3. 2020

16. 4. 2021 7:46 Schaffer Mar@n:
 čekáme na dodání dokladů, - kolaudačního souhlasu

Moravec Martin 30.10.2021

Hlaváčková 
Radka

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/1065/2019

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

20.04.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 
výpůjčce na výpůjčku pozemku označeného jako 
p.p.č. 234/3 o výměře 869 m2 v k.ú. Svítkov se 
spolkem HB� Svítkov Stars Pardubice, z.s., IČO 
05051053.
�: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 4. 2020

12. 4. 2021 6:44 Hlaváčková Radka:
 Podmínkou uzavření smlouvy o výpůjčce s HB� Svítkov 
Star Pardubice, z.s. je doložení vlastnictví staveb. K 
doložení změny vlastnických vztahů ke stavbám do 
dnešního dne nedošlo. � tohoto důvodu není možná 
změna vypůjčitele z Tělovýchovné jednoty PARAMO 
PARDUBI�E, z.s. na HB� Svítkov Star Pardubice, z.s.. 

Macela Miroslav 12.04.2022

Pilná Vladimíra OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/1073/2019

3 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.04.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o zřízení 
bezúplatné služebnosti cesty a stezky na částech 
pozemků označených jako p.p.č. 1290/17, p.p.č. 
886/3 a p.p.č. 1295/1, vše v k.ú. Pardubice, s Ivou 
Padevětovou, nar. 7. 6. 1971, trvale bytem Husova 
696, Pardubice.
�: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 4. 2020

20. 4. 2021 9:53 Pilná Vladimíra:
 Žadatelka v dubnu 2021 doložila geometrický plán na 
zaměření rozsahu věcného břemene. V současné době 
je smlouva v přípravě.

Macela Miroslav 30.09.2021

Pilná Vladimíra OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/1388/2019

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.03.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít nájemní smlouvu 
na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 
864/1 o výměře 486 m2 v k.ú. Pardubice s Karlem 
Sodomkou, nar. 6. 4. 1989, trvale bytem Sakařova 
1331, Pardubice, Karlem Sodomkou, nar. 7. 6. 1965, 
Šárkou Sodomkovou, nar. 23. 4. 1968, všichni trvale 
bytem Sakařova 1331, Pardubice, Stanislavem 
Hladěnou, nar. 17. 9. 1955, trvale bytem Staré 
Hradiště č.p. 186.
�: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 6. 2020

31. 3. 2021 8:43 Pilná Vladimíra:
 Se žadatelem jednáme o změně výměry pozemku na 
základě jeho požadavku o snížení schválené výměry a k 
podání žádosti na tuto změnu. Následně bude jeho 
žádost předložena orgánům města k projednání a v 
souladu s rozhodnutím bude řešeno již scvhálené 
usnesení. � tohoto důvodu navrhujeme změnu termínu.

Macela Miroslav 31.12.2021
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Schaffer Martin OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/2863/2020

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 
bezúplatném převodu parkovací plochy, zpevněné 
plochy, stání pro kola, přístřešku na popelnice, 
schodiště, bezbariérového přístupu do objektů čp. 
363 a 372 ul. Jana Palacha a oplocení vybudovaných 
na částech pozemků označených jako st.p.č. 848/1 o 
výměře 203 m2, st.p.č. 848/2 o výměře 173 m2, vše v 
k.ú. Pardubice, z vlastnictví ústavu Pardubický 
podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice pokud bude 
ukončena nájemní smlouva na předmětný pozemek.
�: Moravec Mar@n, vedoucí OSSÚD,OD
T: 28. 2. 2021

16. 4. 2021 7:34 Schaffer Mar@n:
 stavebník nepředložil kolaudační souhlas

Moravec Martin 31.01.2022

Schaffer Martin OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/2866/2020

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
převod vybudované stavby části chodníku na 
pozemku označeném jako p.p.č. 720/13 o výměře 5 
m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti DELTA – 
Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o., IČO 
62061178, do vlastnictví statutáního města 
Pardubice.
�: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 28. 2. 2021

16. 4. 2021 7:35 Schaffer Mar@n:
podepsán předávací protokol, čekáme na schválení 
smlouvy od právního oddělení a následný podpis 
smlouvy

Moravec Martin 30.06.2021

Schaffer Martin OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/2867/2020

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
převod stavby sjezdu a stavebních úprav cyklostezky 
na pozemku označeném jako p.p.č. 669/5 o výměře 8 
m2 a na částech pozemků označených jako p.p.č. 
669/6 o výměře 20 m2, p.p.č. 669/7 o výměře 70 m2, 
p.p.č. 491/21 o výměře 24 m2, vše v k.ú. Pardubičky, 
z vlastnictví společnosti TOMEGAS s.r.o., IČO 
25174363, do vlastnictví statutáního města 
Pardubice.
�: Moravec Mar@n, vedoucí OSSÚD,OD
T: 28. 2. 2021

16. 4. 2021 7:37 Schaffer Mar@n:
 stavba nebyla zahájena, pro uzavření potřebujeme 
kolaudační souhlas

Moravec Martin 30.06.2022

Schaffer Martin OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/2964/2020

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
odkoupení stavby parkovacích míst a vjezdu 
vybudované na části pozemku označeného jako p.p.č. 
210/4 o výměře 158 m2 v k.ú. Semtín, z vlastnictví 
společnosti NAPA TRU�KS spol. s r.o., IČO 25288717, 
se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice.
�: Moravec Mar@n, vedoucí OSSÚD,OD
T: 28. 2. 2021

16. 4. 2021 7:38 Schaffer Mar@n:
 nemáme kolaudační souhlas od stavebníka

Moravec Martin 30.12.2021
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Schaffer Martin OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/2966/2020

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
převod vybudovaných stavebních úprav komunikace a 
křižovatky a dešťové kanalizace na pozemku 
označené jako p.p.č. 117/14 o výměře 9 m2 a na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 117/21 o 
výměře 7 m2, p.p.č. 117/22 o výměře 45 m2, p.p.č. 
117/27 o výměře 66 m2, p.p.č. 139/3 o výměře 11 
m2, p.p.č. 140/13 o výměře 13 m2, vše v k.ú. Trnová, 
p.p.č. 3735 o výměře 391 m2, p.p.č. 3702/1 o výměře 
232 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti 
�� STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, do 
vlastnictví statutárního města.
�: Moravec Mar@n, vedoucí OSSÚD,OD
T: 28. 2. 2021

16. 4. 2021 7:40 Schaffer Mar@n:
 stavebník za6m nedokončil stavbu

Moravec Martin 30.09.2022

Holečková 
Gabriela

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/2969/2020

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o zřízení 
služebnosti - umístění a provozování vybudovaného 
souboru veřejného osvětlení (kabelové vedení, 
stožáry a svítidla) umístěného na pozemcích 
označených jako p.p.č. 456/5, p.p.č. 539/7, vše v k.ú. 
Pardubičky v rozsahu geometrického plánu č. 1543-
002/2019 ve vlastnictví Pardubického kraje, IČO 
70892822, s právem hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic 
Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice, ve prospěch 
statutárního města Pardubice.
�: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 28. 2. 2021

16. 3. 2021 7:53 Holečková Gabriela:
 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě byl 
dne 8. 4. 2020 zaslán PK - Správě a údržbě silnic 
Pardubického kraje bez odezvy. Smlouva zatím nebyla 
uzavřena.

Macela Miroslav 28.02.2022

Schaffer Martin OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/2977/2020

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
výměře 36 m2, p.p.č. 319/17 o výměře 110 m2, vše v 
k.ú. Rosice nad Labem, z vlastnictví společnosti PSN 
s.r.o., IČO 17048869, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice.
�: Moravec Mar@n, vedoucí OSSÚD,OD
T: 28. 2. 2021

16. 4. 2021 7:41 Schaffer Mar@n:
 stavba za6m není dokončena

Moravec Martin 30.06.2022
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Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/3134/2020

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.03.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně smlouvu o zřízení věcného břemene na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 604, p.p.č. 
324, p.p.č. 325, p.p.č. 603/1, p.p.č. 603/2, p.p.č. 
603/3, vše v k.ú. Opočínek, p.p.č. 999/8, p.p.č. 948/6, 
p.p.č. 999/10, p.p.č. 1001, p.p.č. 999/7, vše v k.ú. 
Lány na Důlku, ve prospěch společnosti PATRIAS 
s.r.o., IČO 49811916.
�: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 3. 2021

26. 3. 2021 12:05 Vodrážková Soňa:
 V současné době probíhá teprve příprava projektu 
stavby. Dle sdělení investora bude akce dokončena 
koncem roku 2021. � tohoto důvodu žádáme o 
prodloužení termínu plnění.

Macela Miroslav 31.03.2022

Holečková 
Gabriela

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/3137/2020

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.03.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene na části pozemku označeného jako 
p.p.č. 539/10 v k.ú. Pardubičky, s Pardubickým 
krajem, IČO 70892822, s právem hospodaření se 
svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic 
Pardubického kraje, IČO 00085031, v rámci akce 
města „Úprava křižovatky ul. Kyjevská a Průmyslová“.
�: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 3. 2021

30. 3. 2021 11:39 Holečková Gabriela:
 Smlouva o zřízení věcného břemene dosud nebyla 
uzavřena.

Macela Miroslav 31.03.2022

Macela Miroslav OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/3138/2020

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.03.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně smlouvu o zřízení věcného břemene na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 641/1 o 
výměře 236 m2 (dle PD č. 4), p.p.č. 614/25 o výměře 
1.968 m2 (dle PD č. 5), p.p.č. 614/33 o výměře 101 
m2 (dle PD č. 7), vše v k.ú. Rosice nad Labem, p.p.č. 
1109/8 o výměře 26 m2 (dle PD č. 11), p.p.č. 1127/4 o 
výměře 6 m2 (dle PD č. 16), p.p.č. 749/12 o výměře 7 
m2 (dle PD č. 47), vše v k.ú. Svítkov, p.p.č. 1759/3 o 
výměře 91 m2 (dle PD č. 51) v k.ú. Pardubice, s 
Českou republikou s právem hospodařit s majetkem 
státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, v 
rámci stavby „�yklistická stezka Svítkov, Labe ř. km 
963,7 až 965,0“.
�: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 3. 2021

22. 3. 2021 7:07 Macela Miroslav:
  Smlouva o smlouvě budoucí  uzavřena dne 28.4.2020 
Úkol splněn částečně. Smlouva o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena po dokončení a zaměření 
stavby.

Macela Miroslav 31.08.2021
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Šebestyánová 
Kamila

ORS Úkol na základě 
usnesení - 
R/4249/2020

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Ukládá jednat o odkup 
akciového podílu ve společnosti Dostihový spolek a.s. 
reprezentujícího 2,16 % od Mgr. Petra Pucandla po 
dokončení procesu navyšování základního kapitálu s 
tím, že toto ukládací usnesení rady je zároveň 
předkládáno na nejbližší jednání zastupitelstva k vzetí 
na vědomí. 
�: Jan Mazuch
T: 31. 1. 2021

8. 3. 2021 8:36 Šebestyánová Kamila:
 Částka požadovaná panem Pucandlem za akciový podíl 
v rozsahu 2,16% přesahuje nominální hodnotu akcií. 
Navrhované snížení ceny nebylo dosud akceptováno. O 
schválení pořízení akcií musí rozhodnout zastupitelstvo. 
Předpoklad takového projednání na jednání 
zastupitelstva je do 30. 6. 2021 s využitím znalosti 
výsledku hospodaření k 31. 12. 2020.  

Čada Miroslav 30.06.2021

Valášková 
Kristina

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/4849/2020

3 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.04.2021 Rada města Pardubic Ukládá odboru majetku a 
investic provést změny nájemních smluv dle bodu I. a 
II. tohoto usnesení.
�: Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP OMI
T: 28. 2. 2021

3. 5. 2021 8:11 Valášková Kris@na:
 Dva nájemci se dosud nedostavili k podpisu dodatku k 
nájemní smlouvě.

Srbová Ivana 30.06.2021

Valášková 
Kristina

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/5331/2021

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.04.2021 Rada města Pardubic Ukládá Odboru majetku a 
investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto 
usnesení. 
�.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T.: 30. 4. 2021

3. 5. 2021 8:04 Valášková Kris@na:
 Jeden ze společných nájemců, pan Jakub Jánek, se 
dosud nedostavil k podpisu nájemní smlouvy.

Srbová Ivana 31.05.2021

Šebestyánová 
Kamila

ORS Úkol na základě 
usnesení - 
R/5408/2021

1 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.03.2021 Rada města Pardubic Ukládá panu náměstkovi Janu 
Mazuchovi s ohledem na vyšší moc a prokazatelně 
mimořádné negativní dopady pandemie �OVID – 19 
do rozpočtu města Pardubic:

I. zahájit jednání s investorem, společností HokejPce 
2020, s.r.o., o posunutí termínů přípravy, revize 
rozsahu a realizace investic definovaných v čl. 10 
akcionářské dohody včetně možnosti změny umístění 
3. ledové plochy mimo areál MFA.
II. vytvořit neprodleně pracovní skupinu z řad všech 
politických klubů v zastupitelstvu města s cílem 
nalezení shody na rozsahu a podobě definice zadání 
pro jednání dle bodu I. tohoto usnesení.
III. vypracovat jako podklad pro jednání dle bodu I. a 
II. tohoto usnesení předpokládanou investiční 
náročnost a konkrétní harmonogram realizace Plánu 
investičního rozvoje včetně konkrétních požadavků na 
přípravné a projekční práce z rozpočtu města a 
společnosti Rozvojový fond Pardubice, a.s., respektive 
dalších případných požadavků RFPce na rozpočet 
města v souvislosti s naplňováním čl. 10 akcionářské 
dohody.
�: Jan Mazuch, náměstek primátora
T: neprodleně

6. 4. 2021 11:57 Šebestyánová Kamila:
  Plnění usnesení probíhá, jednání byla zahájena. Výstup z 
těchto jednání, tj. plán investičního rozvoje MFA bude 
projednán v RmP a �mP nejpozději do 30. 6. 2021.

Mazuch Jan 30.06.2021
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Šebestyánová 
Kamila

ORS Úkol na základě 
usnesení - 
R/5409/2021

1 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.03.2021 Rada města Pardubic Ukládá panu náměstku Janu 
Mazuchovi zahájit neprodleně jednání s 
místopředsedou představenstva společnosti 
Rozvojový fond, a. s., Ondřejem Šebkem s cílem 
naplnění usnesení č. R/3905/2020.

�: Jan Mazuch
T: ihned

6. 4. 2021 11:54 Šebestyánová Kamila:
 Jednání byla zahájena. Výstup z těchto jednání, tj. plán 
investičního rozvoje MFA bude projednán v RmP a �mP 
nejpozději do 30. 6. 2021.  

Mazuch Jan 30.06.2021

Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/5458/2021

3 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.03.2022 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně smlouvu o zřízení věcného břemene na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 2316/42, 
p.p.č. 2316/1, p.p.č. 2318/17 a p.p.č. 2335/39, vše v 
k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti ČE� 
Distribuce,a.s., IČO 24729035, v rámci stavby: 
„Pardubice - TS PA_0039 náhrada".
�: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 3. 2022

Vodrážková Soňa: Stavba doposud nebyla zahájena a 
nebyl doložen geometrický plán, proto žádáme o 
prodloužení termínu.

Macela Miroslav 31.03.2022

Huňková 
Katarina

Úkol na základě 
usnesení - 
R/5491/2021

3 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.04.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít příkazní smlouvu. 


T: 30.4.2021
�: Mar@n �harvát, primátor města 
Aleš Uchytil, kanceláře tajemníka

30. 4. 2021 11:52 Huňková Katarina:
 Příkazní smlouva k provozování parkovacích ploch u 
MFA je v současné době na podpisu u Rozvojového 
fondu Pardunice a.s.

31.07.2021
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Příloha č. 1 usnesení č. 1 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /21 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

GOLF CLUB AKADEMIE DŘÍTEČ z.s.,  
sídlo: č.p. 205, 533 05 Dříteč, 
IČO: 04009495,  
číslo bankovního účtu: 115-183540287/0100, 
zastoupený: Mgr. Ondřejem Špůrem, prezidentem 
(dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 
2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 17.12.2020 usnesením 
č. Z/1850/2020  (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. 
Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 
uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 
touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu 

pro rok 2021 ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na realizaci projektu 
„Golfová akademie“ (dále jen „projekt“). 

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

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

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace a realizace projektu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 
v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 05.04.2021 
a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 34458/2021, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést 
účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím 
trvalost účetních záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně 
vynaložené náklady na daný účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného 
účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném 
rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou 
identifikaci poskytnuté dotace,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  



 

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 
veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 
dotovaného projektu. 

 
2. Poskytovatel je oprávněn: 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 15.01.2022. 
 
 
3. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy nejpozději do 31.01.2022.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2022. 
 
5. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

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

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

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

a) vznikl v období realizace projektu a byl příjemcem uhrazen v souladu s čl. VII. odst. 2,  



 

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

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

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

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

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

rozumí: 

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

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

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 

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

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 
stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   



 

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 
Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 



 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

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

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……............................................................ ……............................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Ondřej Špůr 
   

 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/……./2021 ze dne 27.05.2021. 
Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
 

Název akce/projektu Golfová akademie 
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná 
dotace (Kč)" 

Výdaje na akci/projekt  (uveďte jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná 
dotace (Kč) 

Neomezené míče na drivingu = 3 000 Kč/ hráč * 38  114 000,00 0,00 
Golfový kemp hráč do 8 let = 4 000 Kč/ hráč * 10  40 000,00 0,00 
Golfový kemp hráč od 9 do 26 let = 6 000 Kč/ hráč * 38 
228 000 Kč 

228 000,00 0,00 

Golfové pomůcky superspeed = 7 000 Kč * 5  35 000,00 0,00 
Trika = 790 Kč/ hráč * 48 37 920,00 0,00 
Roční hrací fee hráč do 10 let = 100/ hráč * 10  1 000,00 0,00 
Roční hrací fee hráč 11 – 26 let = 5 000 Kč/ hráč * 20 100 000,00 100 000,00 
      
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 555 920,00 100 000,00 

  
 
Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Startovné   

Vstupné   

Příspěvky sponzorů   

Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  100 000,00 

Dotace od jiných subjektů:     - Pardubický kraj   

                                                      - Národní sportovní agentura   

Vlastní zdroje    

Ostatní (rozepište):   

Platby hráčů za již zmíněné (míče, kempy, pomůcky, trika)   455 920,00 

      

      

    

Celkové příjmy z akce/projektu 555 920,00 
 

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč)  

Příjmy  555 920,00  

Výdaje 555 920,00  

Rozdíl 0,00  
 



  
Příloha č. 1 usnesení č. 2 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /21 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, 

IČO: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
Hvězda Pardubice z.s.,     

sídlo: Čs. armády 2515, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

IČO: 26650193, 

číslo bankovního účtu: 189185968/0300, 

zastoupen: Ivou Tlapákovou, předsedkyní výboru, a Ing. Janou Kárníkovou, místopředsedkyní 

výboru 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 

finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

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

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“). 

 

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 

2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 17.12.2020 usnesením 

č. Z/1850/2020  (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 

města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. 

Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 

webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 

podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 

 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 

účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 

uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 

touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu 

pro rok 2021 ve výši 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) na realizaci 

projektu „Mzda správců Městského atletického stadionu“ (dále jen „projekt“). 

 

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

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

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace a realizace projektu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 07.04.2021 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 35515/2021, vyúčtovat dotaci na položky 

stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést 

účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím 

trvalost účetních záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně 

vynaložené náklady na daný účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného 

účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou 

identifikaci poskytnuté dotace,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 

s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 

prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 

poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 

(SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 

podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 

jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 

všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 

součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 

a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 

nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  



 

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 

přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 

způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 

 

2. Poskytovatel je oprávněn: 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 

dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 

požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 

poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 15.01.2022. 
 

 

3. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 

smlouvy nejpozději do 31.01.2022.  
 

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2022. 
 

5. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s 

realizací projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených 

prostředků.  
 

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

a) vznikl v období realizace projektu a byl příjemcem uhrazen v souladu s čl. VII. odst. 2,  



 

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

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

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

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

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

 

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

rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

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

této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 

neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 

byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na 

nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 

smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 

poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 

považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 

smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 

prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků 

na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 

částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 

odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 

promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 

porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   



 

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 

dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí 

odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí 

odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 

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

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

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 

smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 

se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 

GDPR). 

 

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 



 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze stran. 

 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 

připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………………………………. 

 Iva Tlapáková 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................... ........................................................................ 

 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Jana Kárníková 

 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/……./2021 ze dne 27.05.2021. 

Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
 

Název akce/projektu 
Mzda správců Městského atletického 

stadionu 
 
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná dotace 
(Kč)" 
  

Výdaje na akci/projekt  (uveďte jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná dotace 
(Kč) 

Mzda správce 1 150 000,00 100 000,00 
Mzda správce 2 100 000,00 50 000,00 
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 250 000,00 150 000,00 

  
 
Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Startovné   

Vstupné   

Příspěvky sponzorů   

Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  150 000,00 

Dotace od jiných subjektů:     - Pardubický kraj   

                                                      - Národní sportovní agentura   

Vlastní zdroje  100 000,00 

Ostatní (rozepište):   

      

      

      

    

Celkové příjmy z akce/projektu 250 000,00 
 

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč)  

Příjmy  250 000,00  

Výdaje 250 000,00  

Rozdíl 0,00  
 



  
Příloha č. 1 usnesení č. 3 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /21 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 

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

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SK Pardubičky, z.s.,  
sídlo: U Borku 371, Pardubičky, 530 03 Pardubice, 
IČO: 15049027,  
číslo bankovního účtu: 19-2516580287/0100, 
zastoupený: Markem Tuťálkem, předsedou výboru 
(dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 
2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 17.12.2020 usnesením 
č. Z/1850/2020  (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. 
Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 
uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 
touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální investiční dotaci z Programu podpory 

sportu pro rok 2021 ve výši 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) na realizaci 
projektu „Umělé osvětlení tréninkových ploch – II. etapa“ (dále jen „projekt“). 

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

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

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy 
překročila maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory 
(zejména Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 

 
5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě 
fúze či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se 
příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace a realizace projektu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 06.04.2021 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 35052/2021, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést 
účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím 
trvalost účetních záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně 
vynaložené náklady na daný účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného 
účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném 



 

rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou 
identifikaci poskytnuté dotace,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 

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

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

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 15.01.2022. 
 
 



 

3. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 
příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy nejpozději do 31.01.2022.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2022. 
 
5. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

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

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

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl v období realizace projektu a byl příjemcem uhrazen v souladu s čl. VII. odst. 2,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a  
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

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

rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně, 
c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 

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

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



 

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

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

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

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 
Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 



 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

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

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

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

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……............................................................ ……............................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Marek Tuťálek 
   

 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/……./2021 ze dne 27.05.2021. 
Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
 

Název akce/projektu 
Umělé osvětlení tréninkových ploch - II. 

etapa 
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná dotace 
(Kč)" 

Výdaje na akci/projekt  (uveďte jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná dotace 
(Kč) 

reflektor LED/UNIsport 150W, 29ks 128 079 51 231 
systém jištění a ovládání 4 235 1 694 
stožár osvětlení bez patic 6ks 64 856 25 942 
výložník osvětlovací konzolový 8ks 28 072 11 229 
      
kabely CYKY  35 647 14 259 
spojovací a spotřební materiál 21 331 8 532 
      
odborné elektromontážní práce vč. revize 79 761 31 904 
ostatní náklady - doprava + montážní plošina apod. 12 100 5 208 
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 374 081 150 000 

  
 
Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Startovné   
Vstupné   
Příspěvky sponzorů   
Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  150 000,00 
Dotace od jiných subjektů:     - Pardubický kraj   
                                                      - Národní sportovní agentura   
Vlastní zdroje  224 081,00 
Ostatní (rozepište):   
      
    
Celkové příjmy z akce/projektu 374 081,00 

 

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč)  

Příjmy  374 081,00  

Výdaje 374 081,00  

Rozdíl 0,00  
 



  
Příloha č. 1 usnesení č. 4 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /21 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 

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

Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

OK Lokomotiva Pardubice, spolek, 
sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 26606747,  
číslo bankovního účtu: 1069724001/5500, 
zastoupený: Ing. Petrem Klimplem, předsedou 
(dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 2021 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1850/2020  (dále 
jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – dále jen 
„Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální investiční dotaci z Programu podpory sportu 

pro rok 2021 ve výši 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) na realizaci projektu „Klubovna 
orientačních běžců“ (dále jen „projekt“). Projekt bude realizován na pozemku označeném jako 
pozemková parcela číslo 2542/1 – zahrada, v katastrálním území Pardubice, obec Pardubice, který je ve 
vlastnictví příjemce. 

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

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

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz zejm. čl. 
1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde k takové kumulaci 
s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené míry veřejné 
podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu 
s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou 
právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména Nařízením Komise /EU/č. 
1407/2013). 

 
5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele 
a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu de 
minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Obdobně 
má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze či změně právní formy a v případě jeho 
zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné 
podpory.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace a realizace projektu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2022. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 02.05.2021 a 

zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 44909/2021, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 



 

e) zajistit řádné provozování klubovny a její využití pro sportovní činnost dětí a mládeže minimálně po 
dobu 10 let ode dne ukončení realizace projektu (tj. ode dne právních účinků kolaudačního souhlasu 
nebo kolaudačního rozhodnutí), 

f) nepřevést vlastnické právo k pozemku označenému jako pozemková parcela číslo 2542/1 – zahrada, 
v katastrálním území Pardubice, obec Pardubice, na němž bude projekt realizován, na jinou osobu 
minimálně do doby uplynutí 10 let od ukončení realizace projektu (tj. ode dne právních účinků 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí), 

g) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, úplné, 
průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a prokázat 
řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením odděleně se 
rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při vedení účetnictví 
ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence způsobem umožňujícím 
jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

h) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2023 vyúčtování dotace v listinné podobě s připojeným 
podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

i) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost označit 
textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele (např. 
uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

j) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné 
doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit 
jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

k) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech identifikačních 
údajů,  

l) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

m) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

n) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
o) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré úsilí 

k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
p) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 

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

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

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  



 

 
VII. Čerpání dotace 

 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 15.01.2023. 
 
 
3. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
31.01.2023.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2023. 
 
5. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu 

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

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

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

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl v období realizace projektu a byl příjemcem uhrazen v souladu s čl. VII. odst. 2,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a  
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

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

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

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

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 



 

prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené 

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku řádně 
a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu za 
každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž porušení 

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

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

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

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 
d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. m) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 
 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu Krajský 
úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město Pardubice 



 

bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je 

následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné číslo, e-

mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále se smluvní 
strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení.  
 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva byla 

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

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
……............................................................ ……............................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Petr Klimpl 
   

 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/……./2021 ze dne 27.05.2021. 
Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
 

Název akce/projektu   
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná dotace 
(Kč)" 

Výdaje na akci/projekt  (uveďte jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná dotace 
(Kč) 

Nákup pozemku 1 700 000,00   
Projektová činnost 200 000,00 200 000,00 
Inženýrská činnost 30 000,00   
Stavební část - přípojky a venkovní instalace 665 000,00   
Stavební část - hrubá stavba 3 300 000,00 400 000,00 
Stavební část - zámková dlažba 145 000,00   
Stavební část - vnitřní instalace 980 000,00   
Stavební část - obklady, výmalby 205 000,00   
Stavební část - výplně otvorů 375 000,00   
Stavební část - podlahové krytiny 260 000,00   
Stavební část - střecha 1 110 000,00   
Stavební část - interiérové dveře 55 000,00   
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 9 025 000,00 600 000,00 

  
 
Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Startovné   
Vstupné   
Příspěvky sponzorů 925 000,00 
Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  600 000,00 
Dotace od jiných subjektů:     - Pardubický kraj 300 000,00 
                                                      - Národní sportovní agentura   
Vlastní zdroje  7 200 000,00 
Ostatní (rozepište):   
      
    
Celkové příjmy z akce/projektu 9 025 000,00 

 

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč)  

Příjmy  9 025 000,00  

Výdaje 9 025 000,00  

Rozdíl 0,00  
 



                                                                                                                   Příloha č. 1 usnesení č. 1 

 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/          /21 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s. 
 sídlo: Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 27534804, 
 bankovní spojení: 221077482/0300, 
 zastoupená: Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 
(Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 



                                                                            
                                                                                                                

 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory v sociální a zdravotní 

oblasti pro rok 2021 ve výši 300 000 Kč (slovy: Třistatisíckorunčeských) na realizaci projektu 
„Financování sociálních služeb v souvislosti s COVID 19“ (dále jen „projekt“). 

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

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

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 05.05.2021 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 46631/2021,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



                                                                            
                                                                                                                

 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje    

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2021. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                            
                                                                                                                

 

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

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 



                                                                            
                                                                                                                

 

6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 
poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

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

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 



                                                                            
                                                                                                                

 

 
 
Příloha: č. 1 - rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/             /2021 ze dne 27.05.2021   

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                                                                

 

 
 

 
 



 
  
Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1  

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/        /21 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100  
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Sdružení aviatické pouti, 
 sídlo: Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice,  
 IČ: 64242943, 

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka L, oddíl 8927, 
 bankovní spojení: 161509350/0300, 
 zastoupená: Ing. Ladislavem Minaříkem, předsedou správní rady 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory „Pardubičtí 
tahouni“ pro období 2021 - 2023 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na schůzi dne 24.9. 
2020 usnesením č. Z/1620/2020 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením 
č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 06/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

 
 
 

 



 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  
 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci při splnění níže dohodnutých podmínek dotaci 

z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ pro roky 2021, 2022 a 2023 ve výši celkem 1.500.000,- Kč 
(slovy: jedenmilionpětsettisíckorunčeských), a to ve výši 500.000,- Kč (slovy: 
pětsettisíckorunčeských) na realizaci projektu „Aviatická pouť 2021“ (dále jen „projekt 2021“), ve 
výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) na realizaci projektu „Aviatická pouť 2022“ (dále 
jen „projekt 2022“) a ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) na realizaci projektu 
„Aviatická pouť 2023“ (dále jen „projekt 2023“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy, a to následovně: 
a) částku 500.000, - Kč na realizaci projektu 2021 - nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, 
b) částku 500.000, - Kč na realizaci projektu 2022 – nejpozději do 30. 06. 2022, a to za podmínky, 

že: 
i. ve vztahu k projektu 2021 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. 

odst. 1 této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami 
ve sjednaném termínu, příp. splní povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 4 nebo 5 této 
smlouvy,   

ii. po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy ohledně 
dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné nedostatky (za 
nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).   

iii. příjemce dotace předloží poskytovateli dotace potvrzení finančního úřadu o 
bezdlužnosti (tzn., že nemá nesplněné závazky po splatnosti vůči finančnímu úřadu); 
toto potvrzení nesmí být starší než 90 dnů k datu vyplacení dotace,  

V případě, že podmínky uvedené pod písm. b) bod i. – iii. nebudou splněny, nárok na poskytnutí 
dotace na projekt 2022 dle této smlouvy příjemci zaniká.  

c) částku 500.000, - Kč na realizaci projektu 2023 – nejpozději do 30. 6. 2023, a to za podmínky, 
že: 

i. ve vztahu k projektu 2022 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. 
odst. 1 této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami 
ve sjednaném termínu, příp. splní povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 4 a 5 této smlouvy, 

ii. po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy ohledně 
dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné nedostatky (za 
nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy), 

iii. příjemce dotace předloží poskytovateli dotace potvrzení finančního úřadu o 
bezdlužnosti (tzn., že nemá nesplněné závazky po splatnosti vůči finančnímu úřadu); 
toto potvrzení nesmí být starší než 90 dnů k datu vyplacení dotace.   

V případě, že podmínky uvedené pod písm. c) bod i. – iii. nebudou splněny, nárok na 
poskytnutí dotace na projekt 2023 dle této smlouvy příjemci zaniká. 



 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo v případě projektu 2021 nejpozději do 31. 12. 2021, v případě 
projektu 2022 nejpozději do 31. 12. 2022 a v případě projektu 2023 nejpozději do 31. 12. 2023. 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

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

…… a zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP …….,  
e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2021, který je nedílnou 

součástí této smlouvy jako Příloha č. 1,  
f) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2021, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2021 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2021 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2021, 

g) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2022 nejpozději do 31. 12. 2021; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

h) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2022 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

i) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2022, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2022 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2022 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2022, 

j) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2023 nejpozději do 31. 12. 2022; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 4 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

k) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2023 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

l) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2023, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2020 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2020 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2023, 

m) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

n) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

o) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

p) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 



 

jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

q) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

r) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

s) v rámci projektu 2021, projektu 2022 a projektu 2023 nepropagovat žádné politické strany a 
hnutí a jejich program a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu 
pořádaného projektu, 

t) v rámci propagační kampaně projektu 2021, projektu 2022 a projektu 2023 a v průběhu jeho 
konání vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

u) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
  

2. Příjemce se dále zavazuje v rámci projektu 2021, projektu 2022 a projektu 2023 (dále také 
„projekt“): 

 
a) poskytnout potřebnou součinnost při propagaci poskytovatele, a to: 

i. zajistit provedení distribuce propagačních materiálů poskytovatele, vztahujících se 
k prezentaci města a k programu Pardubičtí tahouni (mapy s dotazníkem, banner, roll up), 
a to přímo na místě samém v době konání projektu, 

ii. nejpozději tři týdny před zahájením vlastní akce si vyzvednout na Magistrátu města 
Pardubic (úsek vnějších vztahů odboru Kancelář primátora a odbor školství, kultury a 
sportu, odd. kultury a cestovního ruchu) propagační materiály poskytovatele a propagační 
materiály k programu Pardubičtí tahouni (např. roll-up, banner, promovideo, tiskoviny 
apod.); v případě nadstandardního požadavku příjemce na vyzvednutí většího množství 
propagačních materiálů poskytovatele (tj. více než 100 ks) je příjemce povinen vznést svůj 
požadavek nejpozději čtyři týdny před zahájením vlastní akce projektu,   

iii. umístit logo poskytovatele a logo programu Pardubičtí tahouni na všech propagačních 
materiálech příjemce k projektu, včetně jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů 
je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz, 

iv. nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně 
jedné strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li 
k propagaci projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto 
materiálů vyzvat poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, 
který zajistí jeho vytištění do poskytnutého prostoru, 

v. zajistit na webových stránkách určených k propagaci projektu umístění aktivního banneru 
s odkazem na prezentaci programu Pardubičtí tahouni, 

b) ve dnech konání projektu přímo na místě samém zajistit od návštěvníků/účastníků projektu 
sběr dat v rámci minidotazníků, které jsou součástí mapy zmiňované pod písm. a) bod i. tohoto 
odstavce smlouvy, a do dvou týdnů po realizaci projektu předat vyplněné minidotazníky na 
Magistrát města Pardubic (Bc. Lucie Strnadová, oddělení kultury a cestovního ruchu odboru 
školství, kultury a sportu), 

c) zajistit sběr statistických dat o počtu a složení návštěvníků akce a doručit tyto údaje 
poskytovateli. Data budou zachycena do Tabulky č. 1, kterou příjemce obdrží před vlastním 
zahájením akce od poskytovatele v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou 
v žádosti o poskytnutí dotace a kterou připojí jako součást závěrečné zprávy o projektu (viz 
příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu), 



 

d) sledovat mediální dopad a výstupy projektu (např. počet publikovaných článků, televizní spoty, 
návštěvnost webových stránek či facebookového profilu apod.), přičemž zjištěné informace 
budou uvedeny v závěrečné zprávě o projektu (viz příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o 
projektu), 

e) dle reálných možností příjemce dotace se zapojit do společných marketingových aktivit formou 
umožnění celoroční soutěže pro návštěvníky akcí zapojených do programu Pardubičtí tahouni, 
která bude spočívat v interaktivní hře v hodu podkovou. Individuální podmínky spolupráce 
budou upřesněny po dohodě s poskytovatelem dotace. 
 

3. Povinnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy se v daném roce pro nemožnost plnění 
neuplatní v případě, že projekt nebude realizován.  

 
 

4. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

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

 
5. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. t) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice a loga programu podpory 
Pardubičtí tahouni, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu 2021 nejpozději do 31. 12. 2021, k realizaci 

projektu 2022 nejpozději do 31. 12. 2022 a k realizaci projektu 2023 nejpozději do 31. 12. 2023. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2021 pro projekt 2021, nejpozději do 31. 12. 2022 pro projekt 2022 a nejpozději do 31. 
12. 2023 pro projekt 2023.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2021 pro projekt 2021, 
nejpozději do 31. 12. 2022 pro projekt 2022 a nejpozději do 31. 12. 2023 pro projekt 2023. 

 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

 



 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

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

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

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

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

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

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

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně, 
c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

4. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole kontrolovat dodržení 
podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
 

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 



 

4.  Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 
porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínek ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace,  

c) porušení některé z povinností uvedených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy; v tomto případě 
činí odvod za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti pochybení 5 až 10 % z poskytnuté 
dotace.  

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů – GDPR).  

 
6. 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. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

8. Vyčlenění finančních prostředků určených k podpoře jednotlivých projektů dle této smlouvy 
v rozpočtu statutárního města Pardubice podléhá vždy na následující kalendářní rok schválení 
Zastupitelstvem města Pardubic.  

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 2021  
Příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 ................................................................... ................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Ladislav Minařík  
 vedoucí odboru školství, kultury a sportu předseda výboru 
 Magistrátu města Pardubic  
 
 
   
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………/2021 ze dne ……. 
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
Příloha č. 1   

     

 

Žadatel Sdružení aviatické pouti 

Název akce/projektu Aviatická pouť 

Rozpočet akce/projektu na období od-do roční rozpočet 

Rozpočet musí být jasný a zároveň podrobný. Věnujte tedy sestavení rozpočtu pozornost, protože podle něho bude požadováno 
vyúčtování, a to na výdajové položky uvedené ve sloupci č. 3.  

Výdaje na akci/projekt (jen související s touto akcí) Částka v Kč 

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice v Kč 

1 2 3 

Pronájem letounů 420.000 350.000

Letecké pohonné hmoty 80.000 

Pozemní program vč. moderování  80.000 50.000 

Ostraha, brigádníci  20.000 

Produkční práce a propagace  90.000 50.000 

Doprovodný program, výstavy  60.000 50.000 

Technické zabezpečení  50.000 

Stravování posádek a cestovní výdaje  20.000 

Ostatní náklady  10.000 

  

  

  

  
 

 
 

 

Celkové náklady na akci/projekt 830.000 500.000 
Poznámka: částka uvedená ve sloupci 2 nemůže být vyšší než částka uvedená ve sloupci 3  

Příjmy z akce/projektu Částka v Kč 

Vstupné  

Prodej reklamy, CD, DVD  

Požadovaná výše dotace města Pardubice 500 tis. 

Požadovaná výše dotace z kraje 250 tis. 

Členské příspěvky, sponzorské dary ... 80 tis. 

Vlastní příjmy  

Parkovné  

Pronájem prostor stánkařům  

Celkové příjmy z akce/ projektu 830 tis.  

Poznámka: k doplnění ostatních příjmů využijte volné řádky ve sloupci "Příjmy z akce/projektu"  

Celkové příjmy a výdaje Částka v Kč 

Příjmy 830. 000  

Výdaje 830. 000 

Rozdíl 0 

Poznámka: Jedná se o neziskový projekt, proto by měl být rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji 
nulový (tj. příjmy = výdaje). 



 
 
Příloha č. 2  
Závěrečná zpráva o projektu 
 
1. Název příjemce dotace  
 
2. Stručné shrnutí projektu (průběh plánovaných aktivit, počty účastníků, oslovené cílové skupiny) 
 
3. Zhodnocení projektu (vývoj, odchylky od původního plánu, problémy a úspěchy) 
 
4. Partneři a vztahy, včetně mezinárodních a sponzorů (zhodnocení spolupráce s partnery a 

sponzory) 
 

5. Statistické údaje o počtu a složení návštěvníků akce v jednotlivých ročnících (data budou zanesena 
do Tabulky č. 1, kterou příjemce obdrží před vlastním zahájením akce od poskytovatele v 
elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace) 

 
Tabulka č. 1  

 
 
6. Mediální odezva projektu (počet publikovaných článků, televizní spoty, informace o návštěvnosti 

webových stránek či sociálních sítí projektu a apod.) 
7. Fotodokumentace akce (případně videodokumentace) s důrazem na doložení splnění podmínek 

propagace vůči poskytovateli dotace 



 

 
 
  



 
  
Příloha návrhu usnesení č. 2 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/        /21 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice 

IČO: 00274046 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100  

zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
Oldřich Bujnoch, 

datum narození: 18. 10. 1956 

 sídlo: Topolská 739, 537 05 Chrudim, 

 IČ: 10479724, 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, 

 bankovní spojení: 2413134399/0800, 

 (dále jen „příjemce“) 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 

finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

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

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů“). 

 

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory „Pardubičtí 

tahouni“ pro období 2021 - 2023 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na schůzi dne 24.9. 

2020 usnesením č. Z/1620/2020 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 

statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením 

č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 06/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 

webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 

podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 

 

 

 

 

 



 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 

účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 

dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 

smlouvou.  

 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci při splnění níže dohodnutých podmínek dotaci 

z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ pro roky 2021, 2022 a 2023 ve výši celkem 750.000,- Kč 

(slovy: sedmsetpadesáttisíckorunčeských), a to ve výši 250.000,- Kč (slovy: 

dvěstěpadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Pardubický vinařský půlmaraton 2021“ 

(dále jen „projekt 2021“), ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských) na realizaci 

projektu „Pardubický vinařský půlmaraton 2022“ (dále jen „projekt 2022“) a ve výši 250.000,- Kč 

(slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Pardubický vinařský půlmaraton  
2023“ (dále jen „projekt 2023“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy, a to následovně: 

a) částku 250.000, - Kč na realizaci projektu 2021 - nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, 

b) částku 250.000, - Kč na realizaci projektu 2022 – nejpozději do 30. 06. 2022, a to za podmínky, 

že: 

i. ve vztahu k projektu 2021 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. 

odst. 1 této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami 

ve sjednaném termínu, příp. splní povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 4 nebo 5 této 

smlouvy,   

ii. po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy ohledně 

dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné nedostatky (za 

nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 

povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).   

iii. příjemce dotace předloží poskytovateli dotace potvrzení finančního úřadu o 

bezdlužnosti (tzn., že nemá nesplněné závazky po splatnosti vůči finančnímu úřadu); 

toto potvrzení nesmí být starší než 90 dnů k datu vyplacení dotace,  

V případě, že podmínky uvedené pod písm. b) bod i. – iii. nebudou splněny, nárok na poskytnutí 

dotace na projekt 2022 dle této smlouvy příjemci zaniká.  

c) částku 250.000, - Kč na realizaci projektu 2023 – nejpozději do 30. 6. 2023, a to za podmínky, 

že: 

i. ve vztahu k projektu 2022 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. 

odst. 1 této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami 

ve sjednaném termínu, příp. splní povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 4 a 5 této smlouvy, 

ii. po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy ohledně 

dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné nedostatky (za 

nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 

povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy), 

iii. příjemce dotace předloží poskytovateli dotace potvrzení finančního úřadu o 

bezdlužnosti (tzn., že nemá nesplněné závazky po splatnosti vůči finančnímu úřadu); 

toto potvrzení nesmí být starší než 90 dnů k datu vyplacení dotace.   



 

V případě, že podmínky uvedené pod písm. c) bod i. – iii. nebudou splněny, nárok na 

poskytnutí dotace na projekt 2023 dle této smlouvy příjemci zaniká. 

 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 

zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 

k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 

povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 

minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 

maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 

Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 

 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 

poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 

informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 

podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 

či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 

vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo v případě projektu 2021 nejpozději do 31. 12. 2021, v případě 
projektu 2022 nejpozději do 31. 12. 2022 a v případě projektu 2023 nejpozději do 31. 12. 2023. 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu a v rozsahu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 

…… a zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP …….,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2021, který je nedílnou 

součástí této smlouvy jako Příloha č. 1,  

f) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2021, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 

uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2021 a včetně závěrečné 

zprávy o projektu 2021 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2021, 

g) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2022 nejpozději do 31. 12. 2021; tento 

rozpočet se stane Přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

h) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2022 dle předchozího 

ustanovení této smlouvy,  

i) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2022, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 



 

uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2022 a včetně závěrečné 

zprávy o projektu 2022 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2022, 

j) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2023 nejpozději do 31. 12. 2022; tento 

rozpočet se stane Přílohou č. 4 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

k) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2023 dle předchozího 

ustanovení této smlouvy,  

l) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2023, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 

uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2020 a včetně závěrečné 

zprávy o projektu 2020 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2023, 

m) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 

nákladů projektu, 

n) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 

správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 

záznamů) a prokázat celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

o) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 

poskytovatele (např. uvedení nápisu: financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

p) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 

podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 

jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 

všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 

součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 

a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 

nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

q) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  

r) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 

přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

s) v rámci projektu 2021, projektu 2022 a projektu 2023 nepropagovat žádné politické strany a 

hnutí a jejich program a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu 

pořádaného projektu, 

t) v rámci propagační kampaně projektu 2021, projektu 2022 a projektu 2023 a v průběhu jeho 

konání vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

u) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  

  

2. Příjemce se dále zavazuje v rámci projektu 2021, projektu 2022 a projektu 2023 (dále také 

„projekt“): 

 

a) poskytnout potřebnou součinnost při propagaci poskytovatele, a to: 

i. zajistit provedení distribuce propagačních materiálů poskytovatele, vztahujících se 

k prezentaci města a k programu Pardubičtí tahouni (mapy s dotazníkem, banner, roll up), 

a to přímo na místě samém v době konání projektu, 

ii. nejpozději tři týdny před zahájením vlastní akce si vyzvednout na Magistrátu města 

Pardubic (úsek vnějších vztahů odboru Kancelář primátora a odbor školství, kultury a 

sportu, odd. kultury a cestovního ruchu) propagační materiály poskytovatele a propagační 

materiály k programu Pardubičtí tahouni (např. roll-up, banner, promovideo, tiskoviny 



 

apod.); v případě nadstandardního požadavku příjemce na vyzvednutí většího množství 

propagačních materiálů poskytovatele (tj. více než 100 ks) je příjemce povinen vznést svůj 

požadavek nejpozději čtyři týdny před zahájením vlastní akce projektu,   

iii. umístit logo poskytovatele a logo programu Pardubičtí tahouni na všech propagačních 

materiálech příjemce k projektu, včetně jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů 

je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz, 

iv. nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně 

jedné strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li 

k propagaci projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto 

materiálů vyzvat poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, 

který zajistí jeho vytištění do poskytnutého prostoru, 

v. zajistit na webových stránkách určených k propagaci projektu umístění aktivního banneru 

s odkazem na prezentaci programu Pardubičtí tahouni, 

b) ve dnech konání projektu přímo na místě samém zajistit od návštěvníků/účastníků projektu 

sběr dat v rámci minidotazníků, které jsou součástí mapy zmiňované pod písm. a) bod i. tohoto 

odstavce smlouvy, a do dvou týdnů po realizaci projektu předat vyplněné minidotazníky na 

Magistrát města Pardubic (Bc. Lucie Strnadová, oddělení kultury a cestovního ruchu odboru 

školství, kultury a sportu), 

c) zajistit sběr statistických dat o počtu a složení návštěvníků akce a doručit tyto údaje 

poskytovateli. Data budou zachycena do Tabulky č. 1, kterou příjemce obdrží před vlastním 

zahájením akce od poskytovatele v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou 

v žádosti o poskytnutí dotace a kterou připojí jako součást závěrečné zprávy o projektu (viz 

příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu), 

d) sledovat mediální dopad a výstupy projektu (např. počet publikovaných článků, televizní spoty, 

návštěvnost webových stránek či facebookového profilu apod.), přičemž zjištěné informace 

budou uvedeny v závěrečné zprávě o projektu (viz příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o 

projektu), 

e) dle reálných možností příjemce dotace se zapojit do společných marketingových aktivit formou 

umožnění celoroční soutěže pro návštěvníky akcí zapojených do programu Pardubičtí tahouni, 

která bude spočívat v interaktivní hře v hodu podkovou. Individuální podmínky spolupráce 

budou upřesněny po dohodě s poskytovatelem dotace. 

 

3. Povinnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy se v daném roce pro nemožnost plnění 

neuplatní v případě, že projekt nebude realizován.  

 

 

4. Poskytovatel je oprávněn: 

 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 

dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 

požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 

5. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. t) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice a loga programu podpory 

Pardubičtí tahouni, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 



 

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu 2021 nejpozději do 31. 12. 2021, k realizaci 

projektu 2022 nejpozději do 31. 12. 2022 a k realizaci projektu 2023 nejpozději do 31. 12. 2023. 

 

3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  

 

4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2021 pro projekt 2021, nejpozději do 31. 12. 2022 pro projekt 2022 a nejpozději do 31. 
12. 2023 pro projekt 2023.  

 

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2021 pro projekt 2021, 

nejpozději do 31. 12. 2022 pro projekt 2022 a nejpozději do 31. 12. 2023 pro projekt 2023. 

 

6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 

poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 

7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

 

 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

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

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

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

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

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

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

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

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

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

rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

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

této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

4. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole kontrolovat dodržení 

podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 



 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 

neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 

byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 

byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 

smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 

poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 

považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 

smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 

prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 

účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 

částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 

odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 

promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

4.  Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 

porušení méně závažné podmínek ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 

z poskytnuté dotace,  

c) porušení některé z povinností uvedených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy; v tomto případě 

činí odvod za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti pochybení 5 až 10 % z poskytnuté 

dotace.  

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 

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

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

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  



 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do 

registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů – GDPR).  

 

6. 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. 

 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

8. Vyčlenění finančních prostředků určených k podpoře jednotlivých projektů dle této smlouvy 

v rozpočtu statutárního města Pardubice podléhá vždy na následující kalendářní rok schválení 

Zastupitelstvem města Pardubic.  

 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 

připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 2021  

Příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu 

 

V Pardubicích dne: 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 



 

 ................................................................... ................................................................... 

 Mgr. Ivana Liedermanová Oldřich Bujnoch   
 vedoucí odboru školství, kultury a sportu  

 Magistrátu města Pardubic  

 

 

   

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………/2021 ze dne ……. 

Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
Příloha č. 1  
    

  

Název projektu/akce
Rozpočet projektu/akce na období od-do

Výdaje na projekt/akci                                                        
(uveďte jednotlivé výdaje související s touto akcí)

Částka (Kč) Požadovaná dotace (Kč)

1 2 3
náklady na závodníky 1 360 000

náklady na technické zajištění závodu 546 000

měření závodu 80 000 70 000
dopravní značení 124 000 120 000
reklamní služby 111 000 20 000
katalog závodu 40 000 40 000
náklady na partnery závodu 200 000

organizace 739 000

Celkové výdaje na projekt/akci 3 200 000 250 000
Poznámka: Částka uvedená ve sloupci 3 nemůže být vyšší než částka uvedená ve sloupci 2

Příjmy z projektu/akce Částka (Kč)
Vstupné 701 500

Prodej reklamy 804 000

Požadovaná výše dotace města Pardubice 250 000

Požadovaná výše dotace z kraje 50 000

Členské příspěvky, sponzorské dary … 1 394 500

Vlastní příjmy

Celkové příjmy z projektu/akce 3 200 000
Poznámka: K doplnění ostatních příjmů využijte volné řádky ve sloupci "Příjmy z akce/projektu"

Celkové příjmy a výdaje (shrnutí) Částka (Kč)
Příjmy 3 200 000
Výdaje 3 200 000
Rozdíl 0
Poznámka: Jedná se o neziskov! projekt, proto by měl b!t rozdíl mezi celkov!mi příjmy a v!daji nulov! (tj. 

příjmy = v!daje)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU/AKCE

Pardubický vinařský půlmaraton 

Rozpočet musí být jasný a zároveň podrobný. Věnujte tedy sestavení rozpočtu pozornost, protože podle 
něho bude požadováno vyúčtování, a to na výdajové položky uvedené ve sloupci č. 3. 

2021



 

Příloha č. 2   
Závěrečná zpráva o projektu 

 

1. Název příjemce dotace  

 
2. Stručné shrnutí projektu (průběh plánovaných aktivit, počty účastníků, oslovené cílové skupiny) 

 

3. Zhodnocení projektu (vývoj, odchylky od původního plánu, problémy a úspěchy) 

 

4. Partneři a vztahy, včetně mezinárodních a sponzorů (zhodnocení spolupráce s partnery a 

sponzory) 

 

5. Statistické údaje o počtu a složení návštěvníků akce v jednotlivých ročnících (data budou zanesena 

do Tabulky č. 1, kterou příjemce obdrží před vlastním zahájením akce od poskytovatele v 

elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace) 

 

Tabulka č. 1  

 

 

6. Mediální odezva projektu (počet publikovaných článků, televizní spoty, informace o návštěvnosti 

webových stránek či sociálních sítí projektu a apod.) 



 

7. Fotodokumentace akce (případně videodokumentace) s důrazem na doložení splnění podmínek 

propagace vůči poskytovateli dotace 

 

 

  



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/          /21 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Elipsa – Montessori centrum Pardubice, o.p.s. 
 sídlo: Železničního pluku 1983, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 28848071, 
 bankovní spojení: 2500257389/2010, 
 zastoupený: Simonou Livorovou, ředitelkou 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic dne 25.03.2021 usnesením č. Z/2097/2021 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 

http://www.pardubice.eu/


 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory rodinných center pro 

rok 2021 ve výši 96 000 Kč (slovy: Devadesátšesttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Podpora 
celoročních programů pro rodiny s dětmi realizovaných v Montessori centru Elipsa“ (dále jen 
„projekt“). 

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

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

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 03.05.2021 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 45665/2021,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 07.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje    

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2021. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

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

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



 

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

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 



 

6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 
poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

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

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 



 

 
 
Příloha: č. 1 - rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Simona Livorová 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/             /2021 ze dne 27.05.2021   

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Název akce/projektu

Výdaje na akci/projekt Částka v Kč
Požadovaná dotace v 

Kč

Montessori dílny pro děti s rodiči (puzzle pro nejmenší s 
velkými úchyty, zapínací rámy, předměty jazykové komody, 
knihy, výtvarné potřeby-razítka, barvy, lepidla apod.)

21 000 11 000

Dopolední Montessori program pro děti 2-3 roky (předměty 
jazykové komody, knihy, výtvarné potřeby - barvy, raznice, 
miniatury zvířat a předmětů, nádobí pro rozvoj praktického 
života, malá funkční žehlička, materiál na výrobu pomůcek, 
hudební nástroje)

38 000 11 000

Montessori program ve školkovém režimu 3-6 let  (materiál 
na pokusy, barevné násobkové řetězy, známková hra, 
dřevěná písmenka do pohyblivé abecedy, předměty do 
jazykové komody, nádobí, galanterní materiál, výtvarné 
potřeby - pro psaní, stříhání, lepení, knihy, hudební nástroje 
atd.)

92 000 0

Připravené prostředí venku (semena, zemina, nářadí, 
sazenice bylinek, potřeby pro pěstování, krmítko pro ptáky) 5000 0

Volnočasové aktivity (materiálu pro výrobu rekvizit pro 
Osobnostní a dramatickou výchovu, výtvarné potřeby) 3 000 0

Montessori terapie, konzultace, podpora rodin (kopírování, 
tisk, laminace, kanc.potřeby, výtvarné potřeby a materiál na 
komunitní akce, materiál pro Montessori terapii)

28 000 9 000

Energie (elektřina, vodné) 68 000 32 000

Provozní-vybavení centra, opravy a údržba (úklidové a prací 
prostředky, barvy, spotřební materiál na opravy, materiál 
na výrobu nábytku nebo nábytek, koberec)

95 000 28 000

Vzdělávací programy pro rodiče (materiál na výrobu 
pomůcek, pomůcky pro rozvoj psychosenzomotoriky pro 
různá věková období)

10 000 5 000

Nájemné 360 000 0

Mzdy 1 590 000 0

Vedení účetnictví + Daňové přiznání 8 000 0

Vzdělávání pracovníků centra, lektorů 25 000 0
Celkové výdaje na akci/projekt 2 343 000 Kč 96 000 Kč

Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka v Kč
Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice 96 000 Kč

Dotace od jiných poskytovatelů 0 Kč

Sponzorské dary a příspěvky 25 000 Kč

Výtěžek ze vstupného 0 Kč

Členské příspěvky 1 900 000 Kč

Platby účastníků 0 Kč

Vlastní zdroje 0 Kč

Ostatní (rozepište): 0 Kč

Celkové příjmy na akci/projekt 2 021 000 Kč

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka v Kč
Příjmy 2 021 000 Kč
Výdaje 2 343 000 Kč

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU

-322 000 Kč
+ (zisk)
- (ztráta)

Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy o poskytnutí dotace a bude podle 
něj požadováno vyúčtování dotace, zejména výběr položek hrazených z dotace a jejich výše uvedená ve sloupci
"Požadovaná dotace v Kč". Uveďte veškeré výdaje nezbytné pro realizaci akce a přesně definujte položky, které
budou hrazeny z dotace města.

Podpora celoročních programů pro rodiny s dětmi 
realizovaných v Montessori centru Elipsa

 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/          /21 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Rodinné centrum Kulihrášek, z.s. 
 sídlo: Mandysova 335, Studánka, 530 03 Pardubice, 
 IČO: 28551541, 
 bankovní spojení: 2900534226/2010, 
 zastoupený: Táňou Pipkovou, předsedkyní spolku 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic dne 25.03.2021 usnesením č. Z/2097/2021 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 

http://www.pardubice.eu/


 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory rodinných center pro 

rok 2021 ve výši 230 000 Kč (slovy: Dvěstětřicettisíckorunčeských) na realizaci projektu „Šťastná 
rodina s Kulihráškem“ (dále jen „projekt“). 

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

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

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 03.05.2021 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 45666/2021,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 07.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje    

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2021. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

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

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



 

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

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 



 

6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 
poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

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

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 



 

 
 
Příloha: č. 1 - rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Táňa Pipková, Ph.D. 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/             /2021 ze dne 27.05.2021   

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
Název akce/projektu Šťastná rodina s Kulihráškem 

  

Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy o poskytnutí dotace a bude 
podle něj požadováno vyúčtování dotace, zejména výběr položek hrazených z dotace a jejich výše uvedená ve 
sloupci "Požadovaná dotace v Kč". Uveďte veškeré výdaje nezbytné pro realizaci akce a přesně definujte položky, 
které budou hrazeny z dotace města. 

Výdaje na akci/projekt Částka v Kč Požadovaná dotace v 
Kč 

Materiálové výdaje 142 000 Kč 43 000 Kč 

Nájemné 125 000 Kč 100 000 Kč 

Energie 15 000 Kč 15 000 Kč 

Cestovné 14 000 Kč 0 Kč 

Právní a ekonomické služby 36 000 Kč 15 000 Kč 

Jiné služby, zejména lektorné 49 500 Kč 49 000 Kč 

Školení pracovníků projektu 25 000 Kč 8 000 Kč 

Mzdové náklady 700 574 Kč 0 Kč 

Odvody na soc. A zdrav. Pojištění 161 652 Kč 0 Kč 

Celkové výdaje na akci/projekt 1 268 726 Kč 230 000 Kč 

  

Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka v Kč   
Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice 230 000 Kč   
Dotace od jiných poskytovatelů 671 674 Kč   
Sponzorské dary a příspěvky 50 000 Kč   
Výtěžek ze vstupného 7 000 Kč   
Členské příspěvky 23 000 Kč   
Platby účastníků 120 000 Kč   
Vlastní zdroje 167 052 Kč   
Ostatní (rozepište):     
Celkové příjmy na akci/projekt 1 268 726 Kč  

      
Bilance rozpočtu akce/projektu Částka v Kč   
Příjmy  1 268 726 Kč   
Výdaje 1 268 726 Kč   

+ (zisk) 
- (ztráta) 0 Kč 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/          /21 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Rodinné Integrační Centrum z. s. 
 sídlo: náměstí Republiky 2686, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 27026728, 
 bankovní spojení: 35-4976500267/0100, 
 zastoupený: Ing. Mgr. Hanou Janikovou, MBA, předsedkyní výboru 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic dne 25.03.2021 usnesením č. Z/2097/2021 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 

http://www.pardubice.eu/


 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory rodinných center pro 

rok 2021 ve výši 137 000 Kč (slovy: Jednostotřicetsedmtisíckorunčeských) na realizaci projektu 
„Podpora rodin prostřednictvím prorodinných aktivit v RIC“ (dále jen „projekt“). 

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

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

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 26.04.2021 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 42919/2021,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 07.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje    

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2021. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

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

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



 

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

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 



 

6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 
poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

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

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 



 

 
 
Příloha: č. 1 - rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/             /2021 ze dne 27.05.2021   

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Výdaje na akci/projekt                                                        Částka v Kč
Požadovaná dotace 

v Kč
osobní náklady celkem 536 406 0
dlouhodobý majetek (DHM, DNM) do 40.000,-- Kč 48 000 12 000
kancelářské potřeby 28 000 25 000
pohonné hmoty 2 000 0
jiné materiálové náklady (hygienické a čistící prostředky, 
didaktické pomůcky atd.)

50 000 12 040

energie 40 000 14 000
telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 26 500 8 960
nájemné 95 000 50 000
školení a kurzy 15 000 10 000
opravy a udržování 10 000 0
cestovní náklady 7 000 0
jiné služby (revize, odpady, IT služby) 55 000 5 000

Celkové výdaje na akci/projekt 912 906 137 000

Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka v Kč
Požadovaná  dotace od statutárního města Pardubice 137 000
Dotace od jiných poskytovatelů 677 576
Sponzorské dary a příspěvky 6 330
Výtěžek ze vstupného
Členské příspěvky 12 000
Platby účastníků 80 000
Vlastní zdroje
Ostatní (rozepište):

Celkové příjmy na akci/projekt 912 906

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka v Kč
Příjmy 912 906
Výdaje 912 906
+ zisk
- ztráta

0

Podpora rodin prostřednictvím prorodinných aktivit v RIC

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU

Rozpočtu věnujte patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy o poskytnutí dotace a bude
závazný pro vyúčtování dotace, zejména výběr položek hrazených z dotace - sloupec "Požadovaná
dotace v Kč". Uveďte veškeré výdaje nezbytné pro realizaci akce/projektu a přesně definujte položky,
které budou hrazeny z dotace města).

Název akce/projektu

 
 
 
 



                                                                                                                  Příloha č. 1 usnesení č. 4 

 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/          /21 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Sluníčko – Centrum pro rodinu, z.s. 
 sídlo: Štefánikova 1053, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 22768866, 
 bankovní spojení: 2300193608/2010, 
 zastoupený: Zuzanou Izerou, předsedkyní spolku 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic dne 25.03.2021 usnesením č. Z/2097/2021 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 

http://www.pardubice.eu/


 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory rodinných center pro 

rok 2021 ve výši 80 000 Kč (slovy: Osmdesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Se Sluníčkem 
v roce 2021“ (dále jen „projekt“). 

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

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

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 30.04.2021 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 44606/2021,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 07.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje    

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2021. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

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

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



 

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

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 



 

6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 
poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

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

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 



 

 
 
Příloha: č. 1 - rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Zuzana Izera 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/             /2021 ze dne 27.05.2021   

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Název akce/projektu

Výdaje na akci/projekt Částka v Kč
Požadovaná dotace v 

Kč
energie 24 000 Kč
nájem 252 000 Kč 80 000 Kč
materiál 32 000 Kč
mzdy včetně odvodů 420 427 Kč
ostatní provozní náklady 65 000 Kč

Celkové výdaje na akci/projekt 793 427 Kč 80 000 Kč

Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka v Kč
Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice 80 000 Kč

Dotace od jiných poskytovatelů 456 950 Kč

Sponzorské dary a příspěvky

Výtěžek ze vstupného

Členské příspěvky

Platby účastníků

Vlastní zdroje 256 477 Kč

Ostatní (rozepište):

Celkové příjmy na akci/projekt 793 427 Kč

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka v Kč
Příjmy 793 427 Kč
Výdaje 793 427 Kč

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU

0 Kč
+ (zisk)
- (ztráta)

Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy o poskytnutí dotace a bude podle 
něj požadováno vyúčtování dotace, zejména výběr položek hrazených z dotace a jejich výše uvedená ve sloupci
"Požadovaná dotace v Kč". Uveďte veškeré výdaje nezbytné pro realizaci akce a přesně definujte položky, které
budou hrazeny z dotace města.

Se Sluníčkem v roce 2021

 
 



Příloha návrhu usnesení č. 1 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00552/19 

uzavřené dne 4.12.2019 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100,  
zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s., 
sídlo: U Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 42939585,  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 
číslo bankovního účtu: 34833-561/0100, 
zastoupený: Milanem Chmelařem, prezidentem 
(dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 4.12.2019 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 
D1734/00552/19 (dále jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2019 ve výši 3.466.000,- 
Kč (slovy: tři miliony čtyři sta šedesát šest tisíc korun českých) na realizaci projektu „Přemístění 
tenisových kurtů“ (dále také „projekt“), spočívající ve vybudování minimálně 6 antukových tenisových 
kurtů a zázemí příjemce na pozemku označeném jako pozemková parcela číslo 1635/7 v katastrálním 
území Pardubice dle žádosti o poskytnutí dotace podané příjemcem dne 11.09.2019 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 94226/2019. Dle sjednaných podmínek mělo být účelu dotace 
dosaženo do 30.06.2021. 

 
2. V důsledku změn v průběhu přípravy projektové dokumentace projektu a souvisejícího upřesnění 

realizace přemístění příjemce z dosavadní lokality dotčené realizací projektu poskytovatele  
(rekonstrukce Letního stadionu) do nové lokality na Cihelně v Pardubicích požádal dne 11.5.2021 
příjemce poskytovatele o úpravu účelu využití dotačních prostředků z rozpočtu města a s tím 
spojených termínů dosažení účelu a čerpání dotace, případného vrácení dotace a jejího vyúčtování. 

 
3. Smluvní strany se rovněž dohodly na potřebě harmonizovat některé další podmínky Smlouvy 

s aktuálním stavem, neboť usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/634/2019 ze dne 20.6.2019, 
z něhož znění Smlouvy mj. vycházelo, bylo následně revokováno usnesením Zastupitelstva města 
Pardubic č. Z/1263/2020 ze dne 29.04.2020 (původně schválení převodu dotčených nemovitostí pro 
účely realizace projektu do vlastnictví TK Pernštýn bylo nahrazeno schválením a realizací jejich 
převodu do vlastnictví společnosti Tennis Port Pardubice s.r.o., jejíž je příjemce spoluvlastníkem).  

 
4. S ohledem na výše uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XI. bod 8. Smlouvy přistupují 

k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).    



 
 

III. Předmět Dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že text čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním: 
 
„2. Projekt „Přemístění tenisových kurtů“ spočívá ve vybudování 7 antukových tenisových kurtů a 

tenisové zdi na pozemku označeném jako pozemková parcela číslo 1635/7 v katastrálním území 
Pardubice dle žádosti o poskytnutí dotace podané příjemcem dne 11.09.2019 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 94226/2019 a dle žádosti o úpravu podmínek dotace podané 
příjemcem dne 11.05.2021 a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 50560/2021.“ 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Smlouvy zní nově takto: 

 
„Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2022.“  
 

3.  Smluvní strany se dohodly, že text čl. VI. odst. 1 písm. e) Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním: 
 

„e) využívat sportovní areál vybudovaný za finanční podpory poskytovatele v areálu Cihelna 
v Pardubicích pro vlastní sportovní činnost alespoň po dobu 10 let od ukončení realizace projektu 
(tj. ode dne právních účinků kolaudačního souhlasu, resp. kolaudačního rozhodnutí),“ 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. VI. odst. 1 se pododstavec písm. f) Smlouvy a text „(tj. do 

30.06.2026)“ v pododstavci písm. r) Smlouvy zrušuje a dosavadní pododstavce písm. g) – r) Smlouvy se 
nově označují jako pododstavce písm. f) – q). 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že text čl. VII. odst. 2 - 4 Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním: 
 

„2.  Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2022. 
 
3. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele č. 19-326561/0100 nejpozději 
do 31.1.2023.  

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

účet poskytovatele č. 19-326561/0100 nejpozději do 31.1.2023.“ 
 
6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IX. odst. 4 písm. c) se text „písm. h)“ nahrazuje textem „písm. g)“, 

v čl. IX. odst. 4 písm. d) se text „písm. n)“ nahrazuje textem „písm. m)“ a v čl. IX. odst. 4 písm. e) se text 
„písm. r)“ nahrazuje textem „písm. q)“.  

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají zachována a v platnosti.  
 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.   

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, 

je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.  
 



4. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.  

 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – nový rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 11.5.2021 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Milan Chmelař 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace  
 

Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s. 
 

Název akce (projektu) Přemístění tenisových kurtů 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

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

1 2 3 
tenisové kurty na minitenis 3x 750 000,00  
tenisové kurty 4x antuka 2 700 000,00 2 700 000,00 
tenisová zeď 300 000,00 266 000,00 
projektové práce 500 000,00 500 000,00 
zemní práce a založení stavby 1 000 000,00   
Oplocení areálu 550 000,00   
 parkoviště 1 350 000,00   
 komunikace 350 000,00    
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 7 500 000,00 3 466 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč  

Dotace města 3 466 000,00  

Vlastní zdroje 4 034 000,00  

     

     

     

     

     

Celkové příjmy z projektu 7 500 000,00   
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  7 500 000,00  

Výdaje 7 500 000,00  

+ (zisk) 
0,00 

 

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
 


