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   Město Pardubice vyhlašuje záměr poskytnutí dotací z Programu prevence 
kriminality a zvyšování bezpečnosti na rok 2020 

 
Dotační titul Prevence požární ochrany  

 
Záměrem dotačního titulu je podpora materiálně-technického vybavení ke zvýšení 
připravenosti a akceschopnosti Sborů dobrovolných hasičů na území města Pardubic, 
které se aktivně zapojily do řešení situace s pandemií virové choroby covid-19 a 
situací spojených s náhlými klimatickými změnami – povodně a záplavy.   
 
1. Nákup a pořízení zdravotních a ochranných pomůcek (např. rukavice, ochranné 
štíty a masky včetně příslušenství, ochranné přilby, ochranné obleky, brodící kalhoty, 
suché obleky, holínky, pořízení materiálu na výrobu ochranných pomůcek, AED atd.) 
 
2. Nákup a pořízení věcných prostředků požární ochrany (např. elektrocentrály, 
čerpadla včetně příslušenství, výjezdové tablety, hadice, savice, sací koše atd.)  
 
Žadatelé:   registrované spolky dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  
    znění pozdějších předpisů, které působí na úseku požární ochrany dle 
    zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
    působících na území města Pardubice (sídlo spolku na území  
    statutárního města Pardubice)  
 
Místo podání žádosti:  Magistrát města Pardubic, podatelna, nám. Republiky 12, Pardubice  
    (v úředních hodinách podatelny) nebo zaslat poštou na adresu:  
    Statutární město Pardubice, odbor sociálních věcí, oddělení  
    ekonomické a rozvojových koncepcí, nám. Republiky 12, Pardubice, 
    PSČ 530 21, v levém horním rohu uveďte název dotačního titulu. 
    Žádosti v elektronické podobě zasílejte na e-mail    
    Michaela.Stranska@mmp.cz. 
 
Termín podání žádosti: 10.8.2020 – 17.8.2020 
    U osobního podání na podání na podatelně Magistrátu města  
    Pardubic je konečným termínem pro přijetí žádostí 17.8.2020 do  
    12:00h. V případě podání žádostí prostřednictvím poštovních služeb 
    rozhoduje datum podacího razítka. Žádosti obdržené mimo  
    lhůtu pro podání budou z posuzování vyřazeny.  
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Forma podání žádost: 1x v tištěné podobě + 1x v elektronické podobě (žádost včetně  
    všech požadovaných příloh a rozpočet) 
 
Obsah podání žádosti:  Žádost o dotaci z Programu prevence kriminality a zvyšování  
    bezpečnosti na rok 2020 – Dotační titul Prevence požární ochrany 
    včetně všech požadovaných příloh a rozpočtu. 
 
Místo k vyzvednutí žádosti: internetové stránky města Pardubice     
    www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/ 
 
Podrobné informace:  Jana Procházková, tel. č. 466 859 659 
              e-mail: jana.prochazkova@mmp.cz 
    Daniela Víznerová, tel. č. 466 859 623 
               e-mail: daniela.viznerova@mmp.cz  
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Podmínky dotačního programu 
 
Název programu 

  Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti na rok 2020 - dotační 
  titul Prevence požární ochrany  
 

Účel, na který můžou být finanční prostředky použity 
 Záměrem je podpora a zlepšení materiálně-technického vybavení Sborů  
 dobrovolných hasičů při zvládání nenadálých krizových situací ke zlepšení jejich připravenosti 
 a zvýšení akceschopnosti.  
 
 1. Nákup a pořízení zdravotních a ochranných pomůcek (např. rukavice, ochranné štíty a 
 masky včetně příslušenství, ochranné přilby, ochranné obleky, brodící kalhoty, suché 
 obleky, holínky, pořízení materiálu na výrobu ochranných pomůcek, AED atd.) 
 
 2. Nákup a pořízení věcných prostředků požární ochrany (např. elektrocentrály, čerpadla 
 včetně příslušenství, výjezdové tablety, hadice, savice, sací koše atd.)  
 
Důvod podpory 
 Podpora Sborů dobrovolných hasičů na území statutárního města Pardubice na  pořízení 
 požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, které se aktivně zapojily do 
 řešení nenadálých krizových situací (situace spojené s pandemií virové choroby covid-
 19, situace spojené s náhlými klimatickými změnami - povodně, záplavy apod.)  
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v Programu prevence 
kriminality a zvyšování bezpečnosti na rok 2020 - dotační titul Prevence požární ochrany na 
podporu stanoveného účelu  
 Maximální výše 500 000,- Kč 
 
Maximální výše dotace na jeden projekt – Pandemie virové choroby covid-19 
 50 000,- Kč 
 
Maximální výše dotace na jeden projekt – Situace spojené s náhlými klimatickými změnami 
 50.000,- Kč 
 
Kritéria pro hodnocení žádostí 
 Každá žádost bude hodnocena po stránce formální, věcné i obsahové.  
  
 Podmínky formální a věcné správnosti: podání žádosti ve stanoveném termínu (v písemné i 
 elektronické podobě); podání žádosti na stanoveném formuláři; úplné a správné vyplnění 
 žádosti včetně dodání všech požadovaných příloh; obsah žádosti je v souladu s vyhlášeným 
 zadáním dotačního titulu 
 Žádosti, které nesplní výše uvedené náležitosti, nebudou odborné komisi pro dotační řízení 
 předloženy k hodnocení a posouzení.  
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 Podmínky obsahového hodnocení: popis projektu 
 

• Popis rozsahu aktivního zapojení Sboru dobrovolných hasičů do řešení mimořádných situací 
včetně podrobného popisu činností (vhodné je i doložení vyjádření o rozsahu zapojení Sboru 
od starosty obce příp. z oddělení krizového řízení magistrátu města Pardubic 

• Doložení minimálně 3 cenových nabídek na pořízení požadovaných zdravotnických a 
ochranných pomůcek nebo věcných prostředků PO. 

  
Oprávnění žadatelé 
 Oprávněnými žadateli dle § 75 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
 pozdějších předpisů, jsou: občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány 
 a organizace působící na úseku požární ochrany se sídlem na území statutárního města 
 Pardubice 
 
Lhůta pro podání a příjem žádostí 
 
 10.8.2020 – 17.8.2020 do 12:00 hod. 
 U osobního podání na podatelně úřadu je konečným termínem pro přijímání žádostí 
 17.8.2020 do 12:00 hodin. Pro žádosti doručované poštou je rozhodující datum razítka na 
 obálce. Žádosti obdržené po konečném termínu nebudou do dotačního řízení zahrnuty.  
 
Forma a místo podání žádosti 
 

• Žádost bude podána pro Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti na 
rok 2020 - dotační titul Prevence požární ochrany. Bude podána v uzavřené 
neprůhledné obálce, obálka bude označena v levém horním rohu názvem 
dotačního titulu 

• Žádost bude podána v listinné podobě s podpisem statutárního zástupce sdružení 
a zároveň zaslána elektronicky na e-mail michaela.stranska@mmp.cz 

• Forma žádosti vč. požadovaných příloh je zveřejněna na internetových stránkách 
města Pardubice www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-
granty/ 

• Žádost je možné podat na podatelně úřadu: Magistrát města Pardubic, Nám. 
Republiky 12, 530 21 Pardubice, nebo zaslat poštou na adresu Statutární město 
Pardubice, odbor sociálních věcí, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí, 
nám. Republiky 12, Pardubice, PSČ 530 21 
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Podrobné informace podá  
 Jana Procházková, tel. č. 466 859 659, e-mail: jana.prochazkova@mmp.cz 
 Daniela Víznerová, tel. č. 466 859 623, e-mail: daniela.viznerova@mmp.cz  
 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 
 Do 2 měsíců od podání žádosti 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace 
 Podmínky poskytování dotací jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu 
 města Pardubice 

• Na poskytnutí dotace z rozpočtu města není právní nárok.  
• Finanční prostředky poskytnuté dotace musí být čerpány do 31.12.2020 a písemně 

vyúčtovány ve smlouvou stanovené termínu nejpozději do 15.2.2021 

Přehled uznatelných nákladů 
 Z poskytnuté dotace smí příjemce hradit tyto náklady (tzv. uznatelné náklady) 

- Náklady na pořízení zdravotních a ochranných pomůcek 
- Náklady pořízení věcných prostředků požární ochrany a materiálně technického vybavení 

(věcné prostředky a technika pořizovaná z dotace musí vyhovovat technickým 
podmínkám stanoveným příslušnými právními předpisy o oblasti požární ochrany 
platnými a účinnými ke dni pořízení) 

 Přehled neuznatelných nákladů 
 Z poskytnuté dotace nesmí příjemce hradit tyto náklady (tzv. neuznatelné náklady) 

- Dotace nesmí být použita na občerstvení, na krytí sportovních a kulturních aktivit 
v požární ochraně 

- Dotace nesmí být použita na výstavbu nebo opravu požárních zbrojnic nebo jiných 
nemovitostí a na úhradu nájmů spojených s užíváním prostor sídla spolku 

- Dotace nesmí být použita na úhradu mzdových nákladů a pohonných hmot 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 56. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 08.07.2020 od 8:00 hodin 

formou videokonference 

Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jakub Rychtecký, Jan Mazuch, Vít Ulrych, Vladimír Martinec, Ludmila 
Ministrová, Tomáš Pelikán, Vítězslav Štěpánek, Jiří Rejda, Jan Nadrchal 
 
 
Věra Netolická, interní audit 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí KP 

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program 56. mimořádné schůze RmP  konané dne 08.07.2020 byl schválen takto: (pro 10, 
nehlasoval T. Pelikán) 

 

1. Burza filantropie 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Víznerová Daniela, odbor sociálních věcí 
2. Záměr poskytnutí dotací Sborům dobrovolných hasičů na zmírnění dopadu krizových situací 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Chmelík Jiří, předseda komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 

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

3. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

4. Diskuse 
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II. 
Schválení usnesení z 55. mimořádné schůze RmP dne 30.06.2020 a jmenování 

ověřovatelů z 56. mimořádné schůze RmP dne 08.07.2020 

Zápis a usnesení z 55. mimořádné schůze RmP byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu z 56. mimořádné schůze RmP byli jmenováni  Ludmila Ministrová 
              Jan Mazuch 

 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Burza filantropie 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Okomentoval zprávu a požádal o podporu návrhů na usnesení 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3915/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti v požadované výši 
15 000,- Kč subjektu Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s., se sídlem Pardubice, Bělehradská 
389, 530 09, IČO 26600285, na realizaci projektu "Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem 
II". 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory v sociální a 
zdravotní oblasti v požadované výši 15 000,- Kč se subjektem Středisko rané péče v Pardubicích, 
o.p.s., se sídlem Pardubice, Bělehradská 389, 530 09, IČO 26600285, na realizaci projektu 
"Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem  II".                           

Z: Iva Bartošová 
T: 31.08.2020 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3916/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti v požadované výši 
15 000,- Kč subjektu SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02, IČO 
27534804, na realizaci projektu „Dětství bez násilí – psychoterapeutická místnost pro děti, které 
jsou svědky domácího násilí“. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory v sociální a 
zdravotní oblasti v požadované výši 15 000,- Kč se subjektem SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem 
Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02, IČO 27534804, na realizaci projektu „Dětství bez násilí – 
psychoterapeutická místnost pro děti, které jsou svědky domácího násilí“.                             

Z: Iva Bartošová 
T: 31.08.2020 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3917/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti v požadované výši 
5 000,- Kč subjektu Klub dárců krve Pardubického kraje z.s., se sídlem Pardubice, Okružní 697, 530 
03, IČO 09013806, na realizaci projektu "Podpora činnosti Klubu dárců krve Pardubického kraje". 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory v sociální a 
zdravotní oblasti v požadované výši 5 000,- Kč se subjektem Klub dárců krve Pardubického kraje 
z.s., se sídlem Pardubice, Okružní 697, 530 03, IČO 09013806, na realizaci projektu "Podpora 
činnosti Klubu dárců krve Pardubického kraje". 
Z: Iva Bartošová 
T: 31.08.2020 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3918/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti v požadované výši 
10 000,- Kč subjektu Salesiánský klub mládeže, z.s. Centrum Don Bosco, se sídlem Pardubice, 
Zborovské náměstí 2018, 530 02, IČO 75045907, na realizaci projektu "Jsem máma. A co s tím?". 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory v sociální a 
zdravotní oblasti v požadované výši 10 000,- Kč se subjektem Salesiánský klub mládeže, z.s. 
Centrum Don Bosco, se sídlem Pardubice, Zborovské náměstí 2018, 530 02, IČO 75045907, na 
realizaci projektu "Jsem máma. A co s tím?". 
Z: Iva Bartošová 
T: 31.08.2020 

2 
Záměr poskytnutí dotací Sborům dobrovolných hasičů na zmírnění dopadu 

krizových situací 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3919/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

záměr vyhlásit dotační titul na podporu Sborů dobrovolných hasičů na území města Pardubic, které 
se aktivně zapojily do řešení situace s pandemií virové choroby covid-19 a situací spojených s 
náhlými klimatickými změnami - povodně a záplavy ve výši 500 000,- Kč z Programu prevence 
kriminality a zvyšování bezpečnosti na rok 2020 dle přílohy č. 1 návrhu usnesení č. 1. 
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3 
Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3920/2020               (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 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "ZŠ Erno Košťála – úprava 
prostoru pro potřeby ZŠ Montessori".  
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/3921/2020               (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 Erno Košťála – úprava prostoru pro potřeby ZŠ 
Montessori" hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 
Bc. Jan Nadrchal         (Ing. Martin Charvát) 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (Ing. Petr Kvaš) 
František Brendl         (Ing. arch. Aleš Klose) 
Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Jan Dvořáček) 
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4 
Diskuse 

 
J. Rychtecký:  

- okomentoval návrh týkající se spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně → viz usn. 
R/3922/2020. Informoval, že cílem projektu je vytvořit metodiku udržitelného a sociálně 
dostupného bydlení formou participace. Náklady města by se měly pohybovat ve výši 10.000 
až 20.000  Kč, prozatím bude mapována poptávka po této formě bydlení, případně tipovány 
lokality.  

 
Rozprava: 

- V. Štěpánek vznesl dotaz, zda má město vyčleněny finanční prostředky v případě, že bude 
zájem o tyto byty → reagoval J. Rychtecký s tím, že prozatím je projekt ve fázi studie, existují 
modely i bez finanční spoluúčasti samosprávy města. 
 

Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3922/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení města Pardubice do projektu „Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného 
participativního bydlení v ČR“ z programu TAČR – Prostředí pro život, který iniciuje Ústav 
enviromentálních studií, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 

 

J. Rejda a J. Rychtecký se omluvili z jednání schůze RmP dne 20.07.2020. 

_____________________________________________________________________________ 

Schůze byla ukončena v 08:23 hodin. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………… 
Martin Charvát 
primátor města Pardubic  
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Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Ludmila  M i n i s t r o v á         
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Jan  M a z u c h     
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 09.07.2020      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (7  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. 
 

 

 


