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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 

 
Výroční zpráva o činnosti Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při 

Radě města Pardubic za rok 2020 
 

předkládaná v souladu se směrnicí č. 4/2019 „Obecný statut a jednací řád komisí“, článkem  
3 odstavcem 10, podle kterého je komise povinna informovat Radu města Pardubic o své činnosti formou výroční 
zprávy. 
 
1) Náplň jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 

 
Úkolem komise je analyzovat bezpečnostní rizika ve městě, doporučovat opatření k jejich snižování  
a koordinovat práci subjektů, které se na realizaci těchto opatření podílí. Důležitým úkolem je posuzovat projekty – 
žádosti o finanční podporu včetně návrhu na přidělení finančních prostředků z dotačního programu Prevence 
kriminality a zvyšování bezpečnosti a předkládat je ke schválení Radě města Pardubic případně Zastupitelstvu města 
Pardubic. Témata k jednání jsou dána potřebou projednávání konkrétních záležitostí a reagují na aktuální bezpečnostní 
situaci ve městě.  
 
Členy komise jsou zástupci politických stran, kteří se angažují ve věcech bezpečnosti, požární ochrany a prevence 
kriminality ve městě Pardubice.  
  
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality má standardně 11 členů s hlasovacím právem a 1 člena s hlasem 
poradním z řad Rady seniorů.  V loňském roce vzhledem k úmrtí 1 člena měla komise pouze 10 členů s hlasovacím 
právem. Dále člen s hlasem poradním za Radu seniorů se v květnu 2020 vzdal členství. Za oba členy dosud není 
náhrada. Na každé jednání komise jsou pravidelně zváni starostové městských obvodů, primátor a náměstci primátora, 
ředitel Městské policie Pardubice, zástupce Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, vedoucí odboru sociálních 
věcí a vedoucí oddělení ekonomického a rozvojových koncepcí MmP.  
 
Účast členů komise na jednáních je vložena na str. 2 této zprávy.  
 
Činnost komise v r. 2020 

• Projednání a doporučení ke schválení Radě města Pardubic Zprávu o činnosti Městské policie Pardubice za rok 
2019. 

• Hodnocení projektů podaných v dotačním programu Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti. 
• Hodnocení individuálních žádostí o finanční podporu z programu Prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti. 
• Prohlídka prostor Městské policie Pardubice, vč. seznámení s činností organizace. 
• Komise vyjádřila podporu poskytnout Městské policii Pardubice finanční příspěvek z rezervy Programu 

prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti v roce 2020 na pořízení kamerového systému na Dostihovém 
závodišti Pardubice. 

• Příprava tematického grantu na podporu SDH, které se aktivně zapojily do řešení mimořádných krizových 
situací (pandemie COVID-19 a povodně, záplavy) 

• Příprava nových pravidel pro poskytování dotací v dotačním titulu Podpora požární ochrany. 
• Aktivní komunikace členů komise v rámci složek IZS. 
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2) Složení komise a účast na jednáních 
 
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality se v roce 2020 sešla 6x. Přehled členů a jejich účast na jednáních je 
uveden v tabulce (x znamená přítomen): 
 

        Docházka 2020 
 7.1. 19.2. 11.3. 5.6. 9.9 16.11. 

Chmelík Jiří x x x x  x x 

Exner Otomar x   x x  

Melenec Aleš x      

Žemlička Karel x  x x x x 

Hlaváč Libor x  x x x x 

Štěpánková Jolana x x x  x x 

Vančura Radek  x  x  x  

Machačová Simona x x  x x  

Havrda Jiří  x x x   

Schrogel Boris x x  x   

Klügl Jan x x x x x  

Žítek Jaroslav  x  - - - 

 
3) Dotační program Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti – viz tabulka A, B a C 

 
• V dotačním titulu Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti vyhlášeném v lednu 2020 bylo přijato 7 

žádostí. Celkový objem požadovaných finančních prostředků činil 1 021 081 Kč. Komise dle kritérií ohodnotila 
jednotlivé projekty tak, jak je uvedeno v tabulce A.  
 

• V dotačním titulu Prevence požární ochrany vyhlášeném v lednu 2020 bylo přijato 15 žádostí. Celkový objem 
požadovaných finančních prostředků činil 741 792 Kč. Komise dle kritérií ohodnotila jednotlivé projekty tak, 
jak je uvedeno v tabulce B. 
 

• Dotační řízení v roce 2020 bylo výrazně ovlivněno krizovou situací z důvodu nepříznivého vývoje 
epidemiologické situace spojené s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s 
označením SARS-CoV-2. Členové komise projekty ohodnotili, nicméně na závěr jednání přijali usnesení, ve 
kterém nedoporučují schválit poskytnutí finančních prostředků navržených z Programu prevence kriminality a 
zvyšování bezpečnosti na rok 2020 a zároveň „doporučují Radě města Pardubic, popř. Zastupitelstvu města 
Pardubic vytvořit z finančních prostředků z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti na rok 
2020 v dotačním titulu Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti a v dotačním titulu Prevence požární 
ochrany, jejichž poskytnutí komise nedoporučila, rezervu na financování nezbytných služeb a nákladů 
spojených s pandemií virového onemocnění COVID-19, popř. na pokrytí individuálních žádostí o poskytnutí 
dotace na nezbytné služby v oblasti Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti.“  
Následně v květnu 2020 byly přijaty k hodnocení individuální žádosti, které jsou označeny v tabulce *. Na 
podporu SDH zapojených do řešení krizových situací byl v červenci 2020 vyhlášen tematický grant – tabulka C. 
 

• Z výše uvedených důvodů komise podpořila individuální dotací 5 projektů – viz tabulka A. 
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A. Přehled žadatelů a projektů – Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, dotační titul Prevence 

kriminality a zvyšování bezpečnosti 

  
 

Příjemce dotace/ 
žadatel 

Název projektu 
Celkové náklady na 

projekt v Kč 

Požadované 
prostředky v 

Kč 

Navržená dotace 
komisí v Kč 

Schválená 
dotace 

 v Kč 

SKP-CENTRUM, o. p. s. Dětské centrum 333 000 153 000 95 800 95 000* 

SKP-CENTRUM, o. p. s. Probační program 344 347 110 000 74 700 74 000* 

SKP-CENTRUM, o. p. s. Prázdniny bez nudy                                                                      63 000 63 000 24 000 0 

SKP-CENTRUM, o. p. s. NENA - DOMOV BEZ NÁSILÍ 238 000 58 081 32 800 32 000* 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
Poradna Bílého kruhu 
bezpečí, z. s., Pardubice 

1 184 865 100 000 60 300 60 000* 

SEMIRAMIS z.ú. 
Program dlouhodobé 
primární prevence ….. 

452 200 357 000 259 000 259 000* 

NOVÉ ČESKO, nadační 
fond 

REVOLUTION TRAIN TOUR 
2020 - TOUR PODZIM v Pce 

228 000 180 000 103 100 0 

Celkem - Prevence kriminality a zvyšování 
bezpečnosti: 

2 843 412 1 021 081 649 700 520 000 

* individuální žádosti 
 

B. Přehled žadatelů a projektů – Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, dotační titul Prevence 
požární ochrany 

 
Příjemce dotace/ 

žadatel 
Název projektu 

Celkové náklady 
na projekt v Kč 

Požadované 
prostředky v Kč 

Navržená dotace 
komisí v Kč 

Schválená 
dotace 

 v Kč 
SH ČMS - SDH Svítkov 
- Popkovice 

Prostředky pro záchranu na 
vodě 

60 500 54 000 34 600,00 0 

SH ČMS - SDH Svítkov 
- Popkovice 

Vybavení pro soutěž TFA - 
Junior 

62 500 56 000 39 300,00 0 

SH ČMS - SDH Rosice 
nad Labem 

Doplnění technického vybavení 
SDH  

43 500 36 973 0,00 0 

SH ČMS - SDH 
Hostovice 

Pořízení defibrilátoru 40 595 36 000 20 200,00 0 

SH ČMS - SDH 
Opočínek 

Malý - velký záchranář 26 000 25 000 17 300,00 0 

SH ČMS - SDH 
Opočínek 

Materiálové zabezpečení pro 
SDH Opočínek 

48 500 46 000 0,00 0 

SH ČMS - SDH 
Ohrazenice 

Modernizace -zvýšení 
akceschopnosti SDH 

69 000 69 000 0,00 0 

SH ČMS - SDH 
Pardubice město 

Preventivně výchovná činnost 
pro občany a mládež 

50 200 45 800 0,00 0 

SH ČMS - SDH 
Pardubice město 

Sportovní činnost mladých 
hasičů a jejich volnočasových 
aktivit 

134 070 46 500 0,00 0 
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SH ČMS - SDH 
Pardubice město 

Oslavy 85. výročí historického 
praporu a jeho žehnání 

27 000 20 000 0,00 0 

SH ČMS - SDH 
Pardubice - Polabiny 

Rozšíření a obnovení 
materiálně-technické základny 
SDH Pardubice-Polabiny 

32 000 27 000 25 200,00 0 

SH ČMS OSH 
Pardubice 

Občané Pardubic v bezpečí 68 000 58 000 0,00 0 

SH ČMS - SDH Trnová 
Pořízení požární motorové 
stříkačky 

126 000 126 000 63 200,00 0 

SH ČMS - Mnětice Pořízení kalového čerpadla 36 119 36 119 0,00 0 

SH ČMS - Drozdice 
Preventivně výchovná činnost 
pro občany a mládež 

59 669 59 400 0,00 0 

Celkem – Prevence požární ochrany 883 653 741 792 199 800 0 

 
 

C. Tematický grant z Programu Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti na podporu SDH, které se aktivně 
zapojily do řešení mimořádných krizových situací typu covid-19 a náhlých klimatických změn typu povodně 
a záplavy (v Kč): 
 

Příjemce dotace/ žadatel Název projektu 
Požadovaná 
částka v Kč 

Poskytnutá 
částka v Kč 

SH ČMS - SDH Svítkov - Popkovice Prostředky pro boj s nákazou COVID-19 49 180 49 180 

SH ČMS - SDH Svítkov - Popkovice 
Prostředky pro boj s náhlými 
klimatickými změnami 

47 980 47 980 

SH ČMS - SDH Rosice nad Labem 
Doplnění technického vybavení pro 
řešení náhlých klimatických změn 

25 000 25 000 

SH ČMS - SDH Hostovice 
Technické prostředky na povodňové 
situace 

40 000 40 000 

SH ČMS - SDH Hostovice 
Zdravotní a ochranné pomůcky pro SDH 
Hostovice 

45 000 45 000 

SH ČMS - SDH Opočínek 
Situace spojené s náhlými klimatickými 
změnami  

42 000 42 000 

SH ČMS - SDH Ohrazenice 
Zvýšení akceschopnosti SDH při 
povodních a záplavách 

44 237 44 237                            

SH ČMS - SDH Pardubice město Pandemie virové choroby COVID-19 50 000 50 000 

SH ČMS - SDH Pardubice - Slovany Boj s klimatickými změnami 48 832 48 832 

SH ČMS - SDH - Slovany Pandemie virové choroby COVID-19 49 865 0 

SH ČMS - SDH Doubravice 
Doplnění technického vybavení pro 
krizové situace 

35 000 0 

Celkem - Tematický grant  477 094 392 229 
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D. Ostatní převody (v Kč) 
 

Převod na Městskou policii Pardubice – Kamerový systém Dostihové závodiště 500 000 

 
 

E. Celkový přehled 
 

Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 2020 – Přehled 

Zůstatek z roku 2019 - převod 177 000 Kč  
DT Prevence kriminality a zvyšování 
bezpečnosti pro rok 2020 

1 000 000 Kč  

DT Prevence požární ochrany r. 2020 500 000 Kč  

Celkem v Programu 1 677 000 Kč  

Dotace 3/2020 32 000 Kč SKP-Centrum - NENA 
 95 000 Kč SKP-Centrum – Dětské centrum 
 74 000 Kč SKP-Centrum – Probační program 
 60 000 Kč Bílý kruh bezpečí – Poradna BKB 
Převod na Městskou policii Pardubice 500 000 Kč Kamerový systém Dostihové závodiště 
Individuální žádost PKZB 9/2020 259 000 Kč SEMIRAMIS – Program dlouhodobé…  
Individuální žádosti PPO 9/2020 392 229 Kč  

Celkem vyplaceno z Programu: 1 412 229 Kč  

Zůstatek 264 771 Kč 
Nebude vrácen zpět do Programu 
PKZB, ale zůstane v rozpočtu města. 

 
Zhodnocení práce komise: 
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality v roce 2020 naplnila svoji působnost.  
Jiří Chmelík – předseda komise 
Michaela Stránská – tajemnice komise 
Výroční zprávu projednala Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic a odsouhlasila dne 
22.02.2021.  



Příloha č. 1 usnesení č. 1
Tabulka č. 1 - Dotace z Programu podpory sportu na tradiční a významné akce pro rok 2021 nad 50 tis. Kč v kompetenci Zastupitelstva města Pardubic

č. Subjekt IČO De minimis Název akce
Navrhovaná 
dotace 2021

Dotace pro subjekt 
na trad. a význ. akce

1 Finále Mistrovství světa juniorů 100 000 Kč
2 Finále Mistrovství světa Flat track 17 000 Kč
3 Semifinále Mistrovství Evropy družstev juniorů 20 000 Kč
4 DAE Services s.r.o. 03115062 ano MONETA Pardubice Open 2021 195 000 Kč 195 000 Kč
5 Desítka Hvězdy Pardubice + Dětský den s atletikou 26 000 Kč
6 Pardubický atletický mítink 48 000 Kč
7 Mikulášský běh 10 000 Kč
8 OMT z.s. 01528122 ano CZECHMAN Triatlon 2021 66 000 Kč 66 000 Kč
9 Velká cena města Pardubic - 2. kolo Českého poháru ARENA CUP 96 000 Kč

10 MEMORIÁL MIROSLAVA KROUFKA v dálkovém plavání 7 000 Kč
11 O pohár Lídy Jelínkové 8 000 Kč

Celkem 593 000 Kč 593 000 Kč

AUTO MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR 42939097 ne 137 000 Kč

84 000 Kč

111 000 KčSport Club Plavecký areál Pardubice, z.s. 15049949

Hvězda Pardubice z.s. 26650193 ne

ne



Příloha č. 1 usnesení č. 2
Tabulka č. 2 - Dotace z Programu podpory sportu na tradiční a významné akce pro rok 2021 do 50 tis. Kč v kompetenci Rady města Pardubic

č. Subjekt IČO De minimis Název akce
Navrhovaná 
dotace 2021

Dotace pro subjekt 
na trad. a význ. akce

1 Školní atletický parapohár 16 000 Kč
2 Velká cena Pardubic handicapovaných atletů 31 000 Kč
3 Český veslařský klub Pardubice, z.s. 15051358 ne Pardubické vánoční trenažéry - MČR žactva ve víceboji 9 000 Kč 9 000 Kč
4 ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub TMS Pardubice 65666763 ne O štít města Pardubic - podzim 4 000 Kč 4 000 Kč
5 O perníkové srdce 2021 7 000 Kč
6 Pramínek CUP 2021 7 000 Kč
7 Geometry Prague, s.r.o. 25716964 ano RunTour Pardubice 2021 42 000 Kč 42 000 Kč
8 GOLF CLUB PARDUBICE, z.s. 69152004 ne DTSV - Dětská tour severovýchod - finále 9 000 Kč 9 000 Kč
9 JUDOKLUB PARDUBICE z.s. 26646552 ne Velká cena Pardubic o perníkovou medaili 2021 15 000 Kč 15 000 Kč

10 Juniorský maratonský klub, z.s. 22902147 ne Juniorský maraton - běžíme pro Evropu 2021 18 000 Kč 18 000 Kč

11 Klub potápěčů Pardubice, p.s. 527718 ne
Mistrovství České republiky v orientačním potápění a Memoriál Jakuba 
Kalouska 8 000 Kč 8 000 Kč

12 Krasobruslařský klub Pardubice 48160377 ne Malá cena Pardubic 15 000 Kč 15 000 Kč
13 NAC Pardubice - cyklistický spolek 65667786 ne Memoriál Č. Šilda 12 000 Kč 12 000 Kč
14 Liga pardubických škol v orientačním běhu 5 000 Kč
15 O pardubického půlkoně v orientačním běhu 22 000 Kč
16 Mistrovství základních škol 4 000 Kč
17 Vánoční turnaj 5 000 Kč
18 Memoriál Míši Urbana 5 000 Kč
19 Memoriál Stanislava Svobody 5 000 Kč
20 Sportovní klub vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI z.s. 22909711 ne 14. ročník turnaje ve stolním tenise vozíčkářů "O pohár města Pardubic" 16 000 Kč 16 000 Kč
21 Sportovní škola basketbalu Pardubice, z. s. 48160024 ne Labský pohár 29 000 Kč 29 000 Kč
22 Škola kickboxu - Macak's GYM, spolek 60160705 ano Galavečer bojovníků - MG FIGHT NIGHT 11 31 000 Kč 31 000 Kč
23 Štít města Pardubic 6 000 Kč
24 Memoriál M. Čípy 5 000 Kč
25 Předvánoční závod žákyň ve sportovní gymnastice 5 000 Kč
26 Tělovýchovná jednota Dynamo Pardubice, z. s. 00527327 ne Zlatá husa Pardubická - celorepublikový nohejbalový turnaj 8 000 Kč 8 000 Kč
27 Tělovýchovná jednota Klub vodáků-turistů z.s. 00527670 ne Východočeský vodácký maraton 20 000 Kč 20 000 Kč

28 Tenisový klub hráčů dřevěnou pálkou Pardubice, z.s. 06717365 ne
67. ročník Turnaje o Mistra dřevěné pálky, 2. ročník Mistrovství ČR v pálce 
dvojic 12 000 Kč 12 000 Kč

29 O štít města Pardubic v bikrosu 20 000 Kč
30 Mistrovství ČR BMX jednotlivců a Mistrovství ČR družstev 27 000 Kč
31 Memoriál Blanky a Verunky Horákových 5 000 Kč
32 Memoriál Jana Hampla 5 000 Kč
33 Turnaj kategorie GPA U 19 9 000 Kč

34 Velký dětský badmintonový turnaj od 7 do 13 let (kategorie U9, U11, U13) 6 000 Kč

35 Turnaj kategorie GPA U 15 9 000 Kč
36 TJ Synthesia Pardubice z.s. 00654833 ne MČR ve sprintu dospělých, Český pohár žáků klasik + sprint, ECU Cup 29 000 Kč 29 000 Kč
37 Wayne's World, z.s. 22710698 ne Sláva Hosana 2021 11 000 Kč 11 000 Kč
38 Perníková chaloupka 7 000 Kč
39 O Štít města Pardubic 7 000 Kč

Celkem 506 000 Kč 506 000 Kč

9 000 Kč

27 000 Kč

ne

ne

24 000 Kč

10 000 Kč

14 000 Kčne

ne

Atletika Bez Bariér Pardubice, z. s. 5567394 ne 47 000 Kč

Dámský házenkářský klub Pardubice, z.s. 60161361

OK Lokomotiva Pardubice, spolek 26606747

Pardubická malá kopaná PAMAKO z.s. 48159123

SK Pardubičky, z.s. 15049027

ne

Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I 527785 ne 16 000 Kč

10 000 Kč

Yachtclub Pardubice, z.s. 48159387 14 000 Kč

47 000 KčTJ BMX Pardubice z.s. 60160365

TJ Loko Pardubice z.s.  15049680

TJ Sokol Polabiny, z.s. 13584642

ne

ne

ne



Příloha č. 1 k návrhu usnesení č. 1 
 
 

Výroční zpráva 
o činnosti komise pro rodinu a děti 

 
V souladu s platným Obecným statutem a jednacím řádem komisí rady města čl. 3, bod 10 předkládá 
Komise pro rodinu a děti při Radě města Pardubic výroční zprávu o činnosti v roce 2020. 
 
Název komise: 
 Komise pro rodinu a děti při Radě města Pardubic 
 
Působnost komise: 
 Poradní a iniciativní orgán rady v oblasti rodinné politiky  
 
Složení komise (11 členů s hlasovacím právem, 1 odborník s hlasovacím právem, 1 člen s hlasem 
poradním) a účast na jednáních 
 

Jméno a příjmení 
Data jednání komise v roce 2020                                                                               

 
06.01. 10.02. 02.03. 01.06. 07.09. 05.10. 19.11. 04.12.  

Hošková Šárka x x x   x x x x  
Karas Matěj    x x x     x x  
Kmošťáková Valéria   x   x x        
Maskaliková Jana  x   x x x x x x  
Navrátilová Hana (do 30.9.2020) x x x x          
Outulný Karel  x x x x x x x x  
Parchanská Pavlína (od 24. 2. 2020)     x x x   x x  
Říhová Renata                  
Šimečková Petra x   x x x   x x  
Tauberová Markéta x   x x   x x x  
Tomšů Jana (do 15.2.2020) x x              
Žítek Jaroslav x x x x   x x x  
                   
Merfaithová Libuše (člen s hl. por.) x   x x x        
Moudr František (odbor. s hlas. právem) x x x x   x x x  

 
x označuje přítomnost na jednání  

 
Tajemnice komise: Nela Polednová      
 



Počet jednání komise od ledna do prosince 2020: 8 
 
Hlavní body jednání komise: 
 

 v průběhu roku 2020 členové spolupracovali na přípravě dokumentu Pardubice město 
přátelské rodině, tento dokument byl komisí schválen na jednání dne 4. 12. 2020 

 členové komise se podíleli na přípravě nového dotačního titulu na podporu rodinných center 
 v souvislosti s přípravou dotačního titulu navštívili členové komise organizace Kulihrášek 
 komise byla seznámena s výsledky šetření a mapování potřeb kultury ve městě v souvislosti 

s přípravou materiálu Kultura pro všechny  
 členům komise byla představena závěrečná zpráva výzkumu Dostupnost bydlení 

v Pardubicích, který zpracovala Univerzita Pardubice 
 komise byla seznámena s návrhem stavby domova pro seniory zpracovaným kanceláří 

Med Pavlík architekti s.r.o. Pardubice 
 členové komise byli seznámeni s Koncepcí rodinné politiky Pardubického kraje 
 členové komise se podíleli na tvorbě Strategie bydlení pro město Pardubice a podpořili její 

schválení dalšími orgány města  
 členové komise se v průběhu celého kalendářního roku účastnili jednání pracovních skupin 

Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb  
 
Zhodnocení práce komise: 
 Komise pro rodinu a děti v roce 2020 naplnila svoji působnost. 
 
Návrhy na změny složení komise či změny v působnosti komise: 

Nejsou žádné návrhy na změny. 
 
Zprávu projednala Komise pro rodinu a děti při Radě města Pardubic v únoru 2021.  
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Výroční zpráva kulturní komise za rok 2020 

V souladu s platným Obecným statutem a jednacím řádem komisí rady města (čl. 3, bod 10) předkládá 
kulturní komise Radě města Pardubic (RmP) výroční zprávu za období kalendářního roku 2020. 

Název komise 
Kulturní komise 

Působnost komise 
Poradní a iniciativní orgán RmP v oblasti kultury 

Tajemnice komise 
Lucie Strnadová (od 13. 1. 2020) 

Složení komise 
11 členů s hlasovacím právem, 2 odborníci s hlasovacím právem, 1 člen s hlasem poradním 

Počet jednání komise v období 1/2020-12/2020 
9, z toho 4× v režimu online 

Účast členů komise na jednáních 
viz přiloženou tabulku 
 

Jméno a příjmení 
Datum jednání v roce 2020 

13.1. 24.2. 11.5.* 15.6. 3.8. 7.9. 26.10.* 9.11.* 30.11.*  Účast v % 
Martin Beran × × × × × × × × ×  100 
Pavlína Černíková     × × ×  × ×  56 
Tomáš Hrubý × × × × × ×   ×  78 
Jaroslav Kňava × ×  ×    ×    44 
Daniel Kraus × × × × ×  × × ×  89 
Vilém Kubáč  × × × × × × × ×   89 
Anna Kučerová × ×         22 
Lenka Kutílková ×    × × × × ×   67 
Jiří Lejhanec × × ×   × × × ×  78 
Martin Milata ×   × × × × × ×  78 
Milan Novák**     × ×   ×  60 
Zdenka Šťastná × ×   ×    ×   44 
Šárka Zahálková × × × ×   × × ×  78 
Zuzana Grohová*** ×  ×  × × ×     56 

 
pozn.: × označuje přítomnost člena, prázdné políčko nepřítomnost 
* z důvodu vládního nařízení jednání proběhlo v online režimu  
** jmenován členem komise 30. 6. 2020  
*** zástupce Rady seniorů 
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Hlavní body jednání kulturní komise 

– za uplynulé období došlo v komisi k následujícím personálním změnám:  

• 30. června byl jmenován členem komise coby odborník s hlasovacím právem Milan Novák 
• tajemnicí komise byla k 13. lednu 2020 jmenována Lucie Strnadová, která nahradila Vojtěcha 

Krátkého 

– za uplynulé období byla vyhlášena dvě dotační kola z Programu podpory kultury: 1. kolo ve 
standardním režimu a 2. kolo ve formě tematického grantu Zatraktivnění a prezentace pardubického 
kulturního života ve 2. pololetí roku 2020 (od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020) 

– byla navržena Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory kultury pro rok 2021 (dokument 
schválen RmP 14. prosince 2020 a ZmP 17. prosince 2020); mezi nejvýznamnější změny patří: 

• elektronická forma podání žádostí o poskytnutí dotace prostřednictvím aplikace „Portál 
občana“ 

• redukce maximální podpory na realizovaný projekt ze strany města na 80 % z celkových 
vynaložených nákladů na projekt  

• změna způsobu výpočtu navržené dotace (podrobněji viz článek IV, bod 3 Pravidel) 
 

– komise na svém jednání umožnila prezentovat následující projekty: Týbrďo divadlo! (J. Tichá), 
Kreativní partnerství (N. Dvořáková za ZŠ Štefánikova), 70 let výročí Univerzity Pardubice (M. 
Macková), Kultura pro všechny (M. Karas), Provozní model Památníku Zámeček (J. Rychtecký) 

– komise projednala žádosti o udělení individuální dotace u těchto projektů: 

• Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil – zhotovení nové 
elektroinstalace (Divadlo Exil, z. s.); doporučená částka ke schválení 100 000 Kč 

• Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil – vybavení prostor sálu 
a přilehlých prostor (Divadlo Exil, z. s.); doporučená částka ke schválení 200 000 Kč 

• Unikátní 3D videoklip projektu Bohemian Cristal Instrument (Mgr. Lenka Morávková, DiS.); 
nedoporučeno 

– komise dále vyjádřila své stanovisko k žádostem o výjimku z nočního klidu u těchto projektů: 

• Vítání prváků Univerzity Pardubice (Studenti studentům, o. s.); 
• Pardubická muzejní noc (Východočeské muzeum Pardubice);  
• Koncert skupiny Tři sestry (Máša agency, s. r. o.); 
• Koncerty v Automatických mlýnech (Jatka cup & Fest); 
• Pardubická vinařská noc a Pardubický festival vína (Czech marketing, s. r. o.); 
• XXXI. ročník Mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open 2020 – společenský večer 

(AVE-kontakt, s. r. o.). 

(ke všem žádostem bylo vydáno kladné doporučení) 

– komise dále: 
• projednala žádost o umístění pamětní desky na budově OA Štefánikova 
• schválila Akční plán pro oblast kultury na rok 2020 
• schválila Výroční zprávu kulturní komise za období listopad 2018 až prosinec 2019 
• schválila text Prohlášení kulturní komise k pardubické kulturní veřejnosti jako výraz podpory 

místnímu kulturnímu a uměleckému sektoru zasaženému restriktivními protiepidemickými 
opatřeními zavedenými kvůli výskytu nového typu koronaviru SARS-CoV-2 
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• navrhla přesun finanční částky 300 000 Kč určené na projekt Kreativní partnerství zpět do 
Programu podpory kultury (projekt byl odložen vzhledem k aktuálním protiepidemickým 
opatřením) 

• doporučila pracovní skupině pro Pardubické tahouny vyčlenění částky 300 000 Kč z Programu 
podpory „Pardubičtí tahouni“ na podporu projektu Pardubického letního kina (CINEMA TIME, 
s.r.o.) 

Kulturní komise na svých jednáních diskutovala o proběhlých akcích (Vánoční trhy 2019, projekt 
Prázdno × Naplnění, Kulturní park Pardubice, Pardubické hudební mlýny, Pardubický festival vína), 
aktuálních výzvách a novinkách (vizuální smog v centru města, facebookový profil Kreativní 
Pardubice) a pravidelně se vracela k problematice nepříznivých dopadů koronavirové pandemie na 
místní kulturní sektor (způsob podpory příspěvkových organizací města, možnost využití kreativních 
voucherů, postup při proplácení dotací z PPKU). 

 

Přidělené finanční prostředky z Programu podpory kultury na rok 2020 

(Součástí je 1. dotační kolo, vypsaný tematický grant a poskytnuté individuální dotace.) 

Rozpočet programu podpory kultury - rok 2020 
Název položky  Příjmy/výdaje 

schválený rozpočet Programu podpory kultury 2020 6 083 600,00 Kč 
převod nevyčerpané částky z roku 2019 - schváleno na 
ZmP 03/2020 450 000,00 Kč 
CELKEM příjmy  6 533 600,00 Kč 

rozdělování dotací - 1. kolo  3 715 000,00 Kč 

individuální dotace Divadlo Exil, z.s.  300 000,00 Kč 
rozdělování dotací - tematický grant (náhrada za 2. 
dotační kolo)  1 500 000,00 Kč 

rezerva - nečerpáno 1 000 000,00 Kč 

rezerva 18 600,00 Kč 
CELKEM výdaje  6 533 600,00 Kč 

 

Zhodnocení práce komise 
Kulturní komise v uvedeném období naplnila svoji působnost. 

Návrhy na změny složení komise či změny v působnosti komise 
Nejsou žádné návrhy na změny. 

 

Tuto výroční zprávu schválila kulturní komise na svém jednání dne 8. března 2021. 

 

          Martin Beran 
                   předseda komise 
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Dohoda o umístění a provozování 
koncových prvků varování a vyrozumění 

dodatek č. 1 
 

Explosia a.s. 
se sídlem Semtín 107, 530 02  Pardubice, 

IČO:252 91 581 

DIČ: CZ252 91 581     

zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 1828 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., 19-8209660217/0100 

zastoupená       Ing. Radomírem Krejčou, předsedou představenstva 

 Ing. Pavlem Marečkem, místopředsedou představenstva 

(dále jen „Explosia a.s.“ nebo „Oprávněný“) 

 

a 

 

Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice   

IČO: 00274046              DIČ: CZ00274046  

bankovní spojení: účet č.182-326561/0100, vedený u Komerční banky a.s., 

zastoupené      Ing. Martinem Charvátem, primátorem  

(dále jen „Statutární město Pardubice“ nebo „Povinný“) 

(dále společně také jen „Smluvní strany“) 

 
uzavírají dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne měsíce a roku 
tento 
 
dodatek č. 1 k dohodě o umístění a provozování koncových prvků varování a vyrozumění ze dne 18. 11. 
2019: 
 

  
 
Článek 2.8 dohody nově zní: 
Smluvní strany se dále dohodly na paušální roční platbě ve výši 1000,- Kč bez DPH, která odpovídá 
předpokládané roční spotřebě elektrické energie Zařízení (dále jen „Paušál“). Paušál bude hrazen 
ročně a je splatný na základě Povinným vystaveného daňového dokladu a řádně doručeného 
Oprávněnému, a to na bankovní účet Povinného uvedený v záhlaví této Smlouvy. Při fakturaci 
Paušálu bude uplatněna dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
základní sazba daně. Nárok na zaplacení Paušálu Oprávněným Povinnému vzniká k 31. prosinci 
příslušného kalendářního roku, za který je Paušál splatný. Tento den je dnem uskutečnění 
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zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. Oprávněný je povinen uhradit Povinnému 
poměrnou část Paušálu za rok 2019, přičemž tato částka odpovídá alikvótní části Paušálu vypočítané 
počínaje dnem uvedení Zařízení do provozu. Pro účely výpočtu alikvotní části Paušálu je Oprávněný 
povinen prokazatelně sdělit Povinnému konkrétní den uvedení Zařízení do provozu.  Nebude-li 
konkrétní datum uvedení Zařízení do provozu Povinnému sděleno nejpozději do 15. 12. 2019, bude 
Povinný oprávněn alikvotní část Paušálu za rok 2019 vypočítat od data podpisu této Dohody oběma 
smluvními stranami. Takto vypočtenou poměrnou část Paušálu za rok 2019 se poté Oprávněný 
zavazuje Povinnému uhradit. 
 
Ostatní ustanovení dohody, uzavřené dne 18. 11. 2019 zůstávají v platnosti.  

 
 
      

 
 
 
V Pardubicích dne      V Pardubicích dne  
 
 
 
Explosia a.s.         Statutární město Pardubice  
 
 
 
 
……………………………………          …………………………….. 
Ing. Radomír Krejča      Ing. Martin Charvát 
předseda představenstva     primátor 
 
 
 
……………………………………. 
místopředseda představenstva 
Ing. Pavel Mareček 
 
Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 
Schváleno Radou města Pardubic dne 15. 3. 2021, č. usnesení R/…………../2021 
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Darovací smlouva  
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 
 

Foxconn European Manufacturing Services s.r.o.  
IČO: 259 65 361 
DIČ: CZ25965361  
se sídlem: U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17934 
zastoupená: Ing. Pavlem Koženým, na základě plné moci 
 

(dále jen „Dárce“ nebo „Foxconn“) 
 

a 
 

Statutární město Pardubice  
IČO: 002 74 046  
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem   
 

(dále jen jako „Obdarovaný“) 
 

tuto darovací smlouvu (dále jen „Smlouva“) 
 

I. 
 

1) Dárce tímto bezplatně daruje Obdarovanému IT vybavení specifikované níže za účelem jeho využití 
k dobročinným účelům (dále jen „dar“). 
 

 
 
 

2) Předání daru proběhne v dohodnutém termínu a místě. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu 
a místě předání do 1 měsíce od podpisu smlouvy, je kterákoli z nich oprávněna od této smlouvy 
odstoupit. Nebude-li dohodnuto jinak, náklady spojené s předáním daru nese Obdarovaný. 

 

3) Smluvní strany se dohodly, že Dárce neodpovídá za případné vady daru a neposkytuje Obdarovanému 
záruku za jakost. 

 

II. 
 

1) Dárce má právo domáhat se vrácení daru, jestliže Obdarovaný nepoužije dar k účelu Dárcem 
stanoveným v čl. I., odst. 1. Smlouvy nebo Obdarovaný poruší pravidla dle tohoto Článku II. a 
Obdarovanému vzniká povinnost vrátit dar Dárci do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy dárce k 
jeho vrácení. 
 

2) Obdarovaný se seznámil s aktuálním zněním Etického kodexu platným pro skupinu Foxconn 
(http://www.foxconn.cz/eticky-kodex) a zavazuje se dodržovat jeho zásady (dále jako „Etický kodex“). 
Obdarovaný prohlašuje, že jeho politika v oblasti obchodních a partnerských darů je transparentní a 
odpovídá obecně uznávaným standardům. Ve vztahu s Foxconnem bude Obdarovaný respektovat 
příslušná ustanovení Etického kodexu ohledně obchodních (partnerských) darů. V této souvislosti se 
Obdarovaný zejména zavazuje, že nebude v žádném případě nabízet či poskytovat přímo či nepřímo 
finanční plnění ani jakýkoliv jiný obdobný prospěch žádnému zaměstnanci Foxconnu, jeho příbuzným 
či osobám blízkým. V případě, že jakýkoliv zaměstnanec Foxconnu bude přímo či nepřímo požadovat 
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po Obdarovaném poskytnutí finančního plnění či jiného obdobného prospěchu pro sebe, svého 
příbuzného či jinou osobu blízkou, je Obdarovaný povinen toto jednání okamžitě oznámit Foxconnu. 

 

3) Konflikt zájmů. Obdarovaný usiluje o to, aby jeho řídící zaměstnanci činili objektivní obchodní 
rozhodnutí, bez závislosti na osobních či jiných vnějších vlivech. Ve vztahu s Foxconnem se Obdarovaný 
zavazuje, že žádný z jeho společníků, statutárních orgánů a zaměstnanců, kteří se účastní v manažerské 
či obdobné pozici obchodního či partnerského vztahu s Foxconnem, nemá k zaměstnancům Foxconnu, 
kteří jsou za Foxconn oprávněni schvalovat objednávky, a dále k těm zaměstnancům, kteří se za 
Foxconn účastní obchodního či partnerského vztahu s Obdarovaným, neoznámený konflikt zájmů. 
Situace, které se rozumí konfliktem zájmů, jsou obecně popsány v Etickém kodexu. Za tímto účelem 
zahájí Obdarovaný příslušné šetření u výše uvedených osob na své straně a v případě, že u něj konflikt 
zájmů existuje, je povinen jej neprodleně oznámit písemnou formou k dalšímu šetření na e mailové 
adrese: ethics@foxconn.cz. Aktuální seznam zaměstnanců, kteří jsou za Foxconn oprávněni schvalovat 
objednávky, je zveřejněn na webových stránkách Foxconnu: http://www.foxconn.cz/pro-dodavatele/. 
 

4) Obdarovaný se zavazuje, že bude Dárce informovat o užití daru. 
 

5) Dárce je kdykoliv oprávněn žádat od Obdarovaného předložení příslušných účetních dokladů 
prokazujících použití daru. 

 

III.   

1)  Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a všech jejích 
náležitostech, které smluvní strany 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. 

 

2)  Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných zástupci obou smluvních stran, přičemž podpisy obou smluvních stran musí být připojeny 
na téže listině a uzavření takového dodatku musí být v souladu s platnou právní úpravou. Za písemnou 
formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost 
dodatků z důvodů nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a i když již bylo započato s plněním. 

 

3)  Obdarovaný se zavazuje při nakládání s darem plnit povinnosti dle platných právních předpisů. Po 
skončení užívání daru Obdarovaný zejména zajistí, že s darem, resp. jakoukoliv jeho součástí, jako 
odpadem bude nakládat v souladu s příslušnými předpisy, zejm. zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění, a odevzdá jej / je ke zpětnému odběru. 

 

4) Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí 
právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

5) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení této Smlouvy. 

 

6) 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. 

 
7) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

 
8) Smluvní strany se dohodly, že Obdarovaný bezodkladně po uzavření této Smlouvy ji odešle k řádnému 

uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění Smlouvy Obdarovaný bezodkladně informuje druhou 
smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

 

mailto:ethics@foxconn.cz
http://www.foxconn.cz/pro-dodavatele/


Příloha č. 1 - Darovací smlouva     ev. č. LS-001826-004 

9) 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.  

 
10) Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
  
 
V Pardubicích dne ________________  V Pardubicích dne ________________ 
 
 
 
______________________    ______________________ 
Dárce    Obdarovaný 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Rady města Pardubic č.            ze dne       2021, oddělení 
ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
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Statutární město Pardubice 
Rada města Pardubic 

 
 

 
 

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC Č. ../2021, 
KTERÝM SE STANOVÍ MAXIMÁLNÍ CENY  

NĚKTERÝCH SLUŽEB KREMATORIA 
 
Rada města Pardubic vydala na svém zasedání dne …… 2021 usnesením č. ../2021 na základě zmocnění 
v § 4a zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě § 1 odst. 6 písm. e) zákona č 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, toto nařízení. 
 

Čl. 1 
Předmět úpravy 

 
Tímto nařízením se stanoví maximální ceny za některé služby krematoria. 
 

Čl. 2 
Výše maximálních cen za některé služby krematoria 

 
Stanovují se tyto maximální ceny za následující služby krematoria: 
 
a) za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením 

včetně ceny urny      
2.052,- Kč bez DPH        2.359,80 Kč s DPH (15 

%); 
 
b) za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením 

včetně ceny urny – dítě do 10 let                 
                  990,- Kč bez DPH       1.138,50 Kč s DPH (15 %). 

 
 

Čl. 3 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tímto nařízením se ruší Nařízení statutárního města Pardubic č. 8/2020, kterým se stanoví 

maximální ceny hřbitovních, některých kremačních a souvisejících služeb ze dne 19.10.2020. 
 

2. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
……………………...........................................       ……………………............................................... 
                   Ing. Martin Charvát             Ing. Petr Kvaš 

primátor                   náměstek primátora 
             statutárního města Pardubic                       statutárního města Pardubic 



Pořado
vé číslo Příjemce dotace/žadatel IČ

Podpora de 
minimis 
ANO/NE

Účel dotace Popis projektu Typ žádosti Celkové plánované náklady 
projektu v Kč

Navrhované prostředky 
v Kč Bodové hodnocení 

1 Máša agency s.r.o. 25288881 NE Autokino Pardubice 
Pardubické závodiště, termín 11.2. - 6.3.2021, promítání 
filmů čt, pá a so 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

500 000,00 44 900,00 66

2
květen 2021, Doli klub Pardubice, hudební styly chanson 
swing a jazz pohromadě v jeden den pro všechny věkové 
kategorie

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

51 000,00 14 800,00 63

3
soutěž kapel z Pardubic a okolí, letos 13. ročník, účast cca 15 
kapel, 8 večerů, odborná porota, Doli klub

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

86 500,00 23 900,00 67

4 Artco Pardubice 07003587 NE Tanec poezie čtení a tanec v jednom představení, termín 06/2021
podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

60 000,00 20 000,00 65

5 Pardubický spolek historie železniční dopravy 48160733 NE
Doprovodný program akcí Muzea 
Rosice n. Labem 

sdružený projekt seskupující několik samostatných akcí v 
jubilejní 21 sezoně Muzea Rosice n. Labem, např. tradiční 
akce Zahájení 21. sezony, Muzejní noc, Parní víkend, Setkání 
zahradních železnic, Ukončení sezony, vstupné je 
dobrovolné

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

60 000,00 22 600,00 67

6 Pardubický spolek historie železniční dopravy 48160733 NE Jízdy historických vlaků a vozidel 2021

Udržet zejména výletní vlaky do Slatiňan pořádané 
několikrát v roce (výlety do Choltic, Borohrádku, Heřmanova 
Městce, Prachovic, či Potštejna). Historická vozidla spolku 
mají také ambice se zúčastnit akcí jako je např. Aviatická 
pouť, nebo podle možností Velká pardubická. 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

72 620,00 24 300,00 66

7
Speciální mateřská škola, základní škola a 
praktická škola Pardubice 

60158981 NE Kultura do speciálních škol 

Hlavním cílem tohoto projektu je umožnit všem dětem a 
žákům školy účastnit se kulturního života, který 
neodmyslitelně patří k životu- od divadelních představení 
jak v divadle, tak ve škole, vzdělávacích a naučných 
výukových programů, hudebních vystoupení až po návštěvy 
místních muzeí, výstav a galerií.

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

37 000,00 15 000,00 67

8 Československá obec legionářská, z.s. 45247455 NE Oheň (bez)naděje 
pochod Oheň(bez)naděje, který připomíná hrdinný a 
tragický úděl obyvatel osady Ležáky a obce Lidice 
prostřednictvím osudu dětí, 10. ročník

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

182 000,00 22 900,00 76

9 Východočeská galerie v Pardubicích 00085278 NE Léto u moře 
Výstavní projekt Léto u moře tvoří dvojice samostatných 
výstav: stejnojmenná Léto u moře a Českoslovenští 
architekti na Jadranu.

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

154 000,00 29 900,00 79

10 Východočeská galerie v Pardubicích 00085278 NE
Ruka v rouně. Bohuslav Reynek v 
pardubickém kontextu 

Výstva Ruka v rouně představuje výraznou sbírkovou kolekci VČG 
v Pardubicích - grafické práce Bohuslava Reynka. Tvorba a život 
básníka, grafika a překladatele z francouzštiny a němčiny 
Bohuslava Reynka (1892–1971) je spjata především s Petrkovem u 
Havlíčkova Brodu. Od poloviny dvacátých let 20. století 
spolupracoval s Vlastimilem Vokolkem, který působil v rodinné 
tiskárně v Pardubicích.

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

138 000,00 29 200,00 78

Příloha návrhu usnesení č. 1 - seznam podpořených projektů do 50 tis. Kč 
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11 Alliance Francaise de Pardubice, z.s. 68209410 NE
Festival frankofonních kultur ve 
východních Čechách 

termín: od března do června 2021, v rámci tohoto festivalu budou 
probíhat různé kulturně-vzdělávací akce v Pardubicích, ale i v 
dalších městech a obcích.  Cílem projektu je rozšířit ponětí o 
frankofonních kulturách v celých východních Čechách. Festivalové 
aktivity budou věnovány menším i větším dětem a dospělým, 
zájemcům o frankofonní kultury, ať už hovoří francouzsky, nebo 
ne (všechny akce ve francouzštině jsou překládány, nebo 
tlumočeny do češtiny). Festival bude oslavovat různá kulturní 
odvětví: komiks, literaturu, gastronomii, poezii, fotografii, hudbu, 
film a další.     

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

60 500,00 27 100,00 73

12
F-Klub je dlouhodobý projekt, který ma jasný cíl. Žánry, které se 
během kncertů střídají, jsou folk a bluegrass, které se snažíme 
propojit s příbuznými hudebními žánry kvůli pestrosti. 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

47 000,00 21 400,00 70

13 Univerzita Pardubice 00216275 NE
Univerzita v pohybu - Vědecko-
technický jarmark 

Termín: 17. června 2021 – součást městských slavností Zrcadlo 
umění, se kterými se synergicky podporuje.Jedná se již o tradiční 
jednodenní festival vědy a techniky organizovaný na 
Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Univerzita Pardubice 
vstupuje do veřejného prostoru a zapojuje do aktivní činnosti 
žáky ZŠ a SŠ škol z Pardubic, otevírá se rovněž školám z celého 
Pardubického kraje.        

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

347 000,00 44 400,00 72

14 DFS Perníček, z.s. 22839828 NE Léto na vsi 

Celovečerní premiérový pořad od jara do žní pod názvem Léto na 
vsi. Popisuje zpracování lnu a obilí od zasetí do sklizně, následně 
oslav bohaté úrody a zpracování toho, co příroda dala. K tématu 
přidána pastva hus a dětské hry našich předků. 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

43 000,00 17 400,00 75

15 Folklorní soubor Lipka Pardubice, z.s. 22666001 NE Výroční koncert FS Lipka Pardubice 

Koncert patří k vrcholům sezony souboru, kde představuje nové 
úpravy lidových písní, původní autorská scénická pásma a 
choreografie, které zpracovávají folklorní materiál především z 
oblastí Pardubicka, Chrudimska a českého Horácka.

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

40 100,00 15 000,00 77

16 Divadlo Týbrďo!, z.s. 8178861 NE Činnost Týbrďo divadlo ! 

Divadlo Týbrďo zajišťuje jako jediné kamenné divadlo v 
Pardubicích divadelní představení pro děti napříč generačním 
spektrem, jeho inscenace jsou určeny dětem od 2 do 18 let. Hraje 
jednak na stálé scéně (pronajímá si k tomu účely prostory Divadla 
Exil), jednak ve školách a školkách a dále na veřejných akcích - 
dny dětí, firemní dny, festivaly, přehlídky

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

200 000,00 38 000,00 76

17 Tatiana Kuranosova 87972964 NE Večer klasického baletu v Pardubicích 

Program a popis: Sólová a skupinová taneční vystoupení 
tanečníků ze studia Ballet Prima Pardubice a vystoupení 
pozvaných hostů, včetně předních osobností české baletní scény.  
Děti a hosté zatančí sóla a skupinové tance a krátký balet ze 
světových baletních děl. 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

117 200,00 28 400,00 72

18 Barocco sempre giovane, o.p.s. 28813201 NE Cyklus koncertů BSG - jaro 2021

Cyklus podzimních abonentních koncertů 2021 bude 
zaměřen nejen na tradiční návštěvníky koncertů vážné 
hudby, ale také na publikum z řad mladší generace, které 
koncerty souboru  BAROCCO SEMPRE GIOVANE hojně 
navštěvuje. 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

200 000,00 48 000,00 78

19 Czech marketing, s.r.o. 25265652 NE 20. dětský super den 

Sportovní, kulturní a edukativní programy pro děti a k tomu 
pro doladění atmosféry doplňkový prodej občerstvení a 
drobných hraček. Vše je doplněno bohatým kulturním 
programem.

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

500 000,00 49 000,00 67

20 PM Stars Pardubice, z.s. 22747346 NE Pardubice Cheer Open 2021

Pardubice Cheer open je klubová soutěž pod záštitou České 
asociace cheerleaders, která se v Pardubicích uskuteční už potřetí. 
Do Pardubic se sjedou týmy z celé České republiky a účast bude 
nabídnuta i týmům zahraničním. Tato akce má celorepublikový 
charakter. 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

310 500,00 39 400,00 65
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21 Pop Balet, z.s. 70804818 NE
Taneční představení Hejblata - jaro 
2021

Taneční představení Hejblata jsou výstupem z pololetní práce 
taneční školy InDance a jejích tanečníků z Pardubic, kteří vždy na 
konci pololetí představují nové choreografie ve Východočeském 
divadle v Pardubicích. 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

135 000,00 15 500,00 77

22 WAMAK CZ s.r.o. 27510590 NE
Regionální ozvěny Febiofestu v 
Pardubicích 

Na pražskou část navazují tradiční regionální ozvěny, které v 
rámci připravovaného 28. ročníku zavítají do 14 měst ČR. Ozvěny 
v Pardubicích budou opět probíhat ve 3 projekčních dnech. 
Promítané filmy jsou většinou v premiéře, přinášejí průřez 
současnou a světovou kinematografiií. Vybírány jsou zejména 
filmy, které se nedostanou do české distribuce a divák tam má 
unikátní možnost shlédnout je pouze na Febiofestu.

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 

170 000,00 30 000,00 71

23 Artco Pardubice 07003587 NE
Promítání dokumentu Human, debata 
o rasismu 

Cílem akce je zvýšit povědomí o rasové nerovnosti a zavést 
debatu na toto téma. První částí večera bude promítání filmu 
Human - francouzský dokument od režiséra Yann Arthus-
Bertranda. Po filmu bude následovat krátká debata a uvedení do 
problematiky rasismu a rasové nenávisti.

mikrogranty 20 000,00 6 800,00 66

24 Klasická hudba mladým, z.s. 07080573 NE Jarní koncert členů spolku 

Projekt cílí na prezentaci posluchačsky atraktivních hudebních 
skladeb (klaciská hudba, filmové melodie, populární úpravy), 
které mají za cíl zaujmout především nadané žáky základních 
uměleckých škol a prezentovat jim další možnosti jejich 
seberealizace a nabídnout jim účast na spoluvytváření krásného 
kulturního prostředí a to nejenom v Pardubicích, ale i v rámci 
celého Pardubického kraje. 

mikrogranty 20 500,00 10 900,00 77

25 Radost Pardubice z.s. 42194334 NE Májový koncert 

Vítání máje je pravidelná každoroční akce souboru RADOST a 
HOLOUBEK, na kterou si zve hosty z České republiky i ze 
zahraničí.Každoročně se  zde představí všechny složky souboru s 
novým i tradičním repertoárem. Pro své hosty soubor připraví 
prohlídku Pardubic a okolí a naučí je tance svého regionu. 

mikrogranty 22 000,00 5 300,00 76

26 Select Dance z.s. 06699286 NE Summer Show 2021

SummerShow je závěrečné představení školního roku taneční 
školy SelectDance, které je určeno široké veřejnosti Pardubického 
kraje, rodičům, příbuzným a přátelům dětí z taneční školy. 
Vystupují všechny věkové kategorie - od předškolních po dospělé 
tanečníky. 

mikrogranty 67 200,00 8 400,00 69

27 Nová Akropolis z.s. 65994523 NE Elisabeth Kubler - Rossová - přednáška 

Cíl:  představení díla významné americko-švýcarská lékařky 
Elisabeth Kübler-Rossové, která změnila přístup k umírajícím. 
Popsala pětistupňový model, jímž se lze vyrovnat se smrtí. Od 
popírání ke smíření. Tento model lze aplikovat i na jiné tragické 
události v životě.

mikrogranty 5 800,00 700,00 61

28 Nová Akropolis z.s. 65994523 NE Tajuplná řeč přírody - přednáška online přednáška mikrogranty 5 500,00 700,00 62

29 Ruský domov 1721208 NE Velikonoční zvonkohra II

Projekt Velikonoční zvonkohra si klade za cíl přiblížit tradiční 
zvyky především slovanských, křesťanských národů vážících se k 
tématu Velikonoc. Navazujeme na úspěšné vánoční a velikonoční 
programy, které přibližují zvyklosti slovanských zemí a rozšiřují tak 
kulturní povědomí, podporují udržení tradic a zvyků. 

mikrogranty 20 000,00 5 200,00 64

30 PM Stars Pardubice, z.s. 22747346 NE Podpora celoroční činnosti 
podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků,37 
členů 

podpora celoroční činnosti 162 000,00 37 000,00 74

31 Dance studio HPM v Pardubicích 67441858 NE Podpora celoroční činnosti 
podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků, 49 
členů 

podpora celoroční činnosti 86 800,00 49 000,00 78
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32
podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků, 49 
členů 

podpora celoroční činnosti 64 700,00 49 000,00 80

33 TCK VIRGINIA z.s. 68245394 NE Podpora celoroční činnosti
podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků, 32 
členů 

podpora celoroční činnosti 109 000,00 30 000,00 78

34
Folklorní soubor Lipka Pardubice, z.s.

22666001 NE Podpora celoroční činnosti 
podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků, 25 
členů 

podpora celoroční činnosti 37 800,00 20 000,00 79

35 TCK VIRGINIA z.s. 68245394 NE Otevřené mistrovství ČR v line dance  červen 2021, Písek, mistrovství ČR výjezdy tuzemské/zahraniční 39 100,00 15 000,00 individuálně hodnoceno 
na jednání kulturní komise 

36 Radost Pardubice z.s. 42294334 NE Festival Plzeň 
červen 2021, soubor Mladinka je partnerem a hostem 
souboru Radost a proto si soubor pozval v rámci jeho 
vystoupení 

výjezdy tuzemské/zahraniční 20 000,00 10 000,00 individuálně hodnoceno 
na jednání kulturní komise 

37 DFS Perníček, z.s. 22839828 NE MFF Strážnice 
červen 2021, účast 85 souborů, 40 samostatných 
festivalových pořadů 

výjezdy tuzemské/zahraniční 38 200,00 16 000,00 individuálně hodnoceno 
na jednání kulturní komise 

4 230 020,00 885 100,00CELKEM 
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Název projektu Popis projektu Typ žádosti Celkové plánované 
náklady projektu v Kč

Navrhované prostředky 
v Kč 

Bodové 
hodnocení 

1 Helena Machová 15612732 NE
XVII. ročník The International Festival 

Jazz Dance Open 2021 (Since 2004) 

Každý rok festival vítá skvělé Mistry světa, profesionální Dance 

Company Jazz Ballet Valery (Rusko, Sibiř). Nezapomenutelnými 

zůstavají dvě hostování velkého tanečního soubou LA P EN V 

Innovative Dance Platform z Hong Kongu. Uchvátili opakovaně i 

umělci z různých států Afriky. Přiletěli tanečníci z Holandska, 

Švédska, Japonska, Kielecki Teatr Tańca a JAZZinŁÓDŹ z Polska, 

Slovenska, opakovaně Janáčkova Konzervatoř Ostrava, Taneční 

Centrum a Konzervatoř Praha

podpora jednorázových a 

dlouhodobých projektů 
520 000,00 66 900,00 76

2 ART STORM CZ, s.r.o. 27933733 NE
Podpora činnosti kapely PIRATE SWING 

Band - 2-letý projekt (2021-22)

Příznivci dobré a netradičně podané hudby, jež neváhají cestu na 

koncerty kapely z celé republiky, aktuálně též online, či 

prostřednictvím knihy a nového CD, a to u nás i v zahraničí.

podpora jednorázových a 

dlouhodobých projektů 
561 000,00 79 400,00 64

3 NOTATIO s.r.o. 03867137 NE
Hudební kultura pro všechny v rámci 

klubové scény music club Žlutý pes

Hudební klub Žlutý pes vytváří kvalitní, hudebně multižánrovou 

scénu, která je hudební kulturou pro všechny.Portfolium 

návštěvníků je složeno ze všech věkových a sociálních skupin

podpora jednorázových a 

dlouhodobých projektů 
600 000,00 165 200,00 69

4 Terra Madoda z.s. 26601320 NE Ostrovy v pohybu 2021
Vytvoření silného regionálního kulturního centra pro 

prezentaci a vznik projektů současného divadla a tance

podpora jednorázových a 

dlouhodobých projektů 
670 000,00 115 900,00 75

5 Terra Madoda z.s. 26601320 NE FILMFUSE 2021

Projekt se zaměřuje na dlouhodobé mapování současné české 

filmové produkce prostřednictvím realizace specializovaného 

programu večerních projekcí vybraných filmových děl spojených 

s moderovanou diskusí

podpora jednorázových a 

dlouhodobých projektů 
280 000,00 72 700,00 71

6 Divadlo Exil, z.s. 70157642 NE
Realizace divadelních představení, 

koncertů a výstav 

V roce 2021 chceme rozšířit repertoár divadla o cca čtyři nové 

hry. Pokračuje také naše spolupráce s Východočeským divadlem, 

jelikož hru Útulek bude v Exilu inscenovat člen VČD Jan Musil. 

Výraznou novinkou pro rok 2021 je plánované stěhování do 

nových prostor v Machoňově pasáži. 

podpora jednorázových a 

dlouhodobých projektů 
577 946,00 260 800,00 84

7 Offcity z.s. 26579821 NE Offcity 2021

 Přednáškové cykly, workshopy, diskuse na aktuální témata spjatá 

s veřejným prostorem města a kulturou, umělecké intervence, 

procházky, tvůrčí rezidence, jejichž společným jmenovatelem je 

město, umění ve veřejném prostoru a architektura. 

podpora jednorázových a 

dlouhodobých projektů 
267 000,00 94 200,00 75

8 Offcity z.s. 26579821 NE Offcity AiR 2021
Mezi klíčové vlastnosti rezidenčních programů patří možnost 

síťování a rozvoj mezinárodní spolupráce.

podpora jednorázových a 

dlouhodobých projektů 
230 500,00 93 700,00 72

9 Východočeská galerie v Pardubicích 00085278 NE Výchovně vzdělávací ateliér 2021

Komplexní nabídka pro nejširší věkové spektrum návštěvníků 

a nově se také více zaměří na využívání multimediálních 

prostředků pro vzdělávání. Novinkou bude využití tabletů při 

galerijních programech. Cílem je seznámit účastníky s 

možnostmi využívání nových moderních technologií, a to 

kreativními a zážitkovými formami a propojit se tímto 

způsobem se světem umění.

podpora jednorázových a 

dlouhodobých projektů 
828 000,00 82 100,00 81

10 Miloslav Musil 13183346 NE 2-letý grant na činnost Doli klubu provoz hudebního klubu Doli klub
podpora jednorázových a 

dlouhodobých projektů 
156 000,00 66 300,00 71

Příloha návrhu usnesení č. 2 - seznam podpořených projektů  - dotace nad 50 tis. Kč 
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11 Mgr. Aleš Mokren 69855471 NE Slavnosti perníku 

Slavnosti perníku jsou akcí zaměřenou zejména na rodiny s dětmi 

a v roce 2021 se uskuteční již 19. ročník. Jsou jedinou takto 

rozsáhlou akcí v Pardubicích a Pardubickém kraji, která propaguje 

a prezentuje perník v jeho různých podobách, to je také obsah 

rozšíření kulturní nabídky města

podpora jednorázových a 

dlouhodobých projektů 
320 000,00 73 900,00 76

12 Filmový klub Pardubice z.s. 42941636 NE
Představení 58. sezony Filmového klubu 

Pardubice v roce 2021

Pokračovat v dosavadní nepřetržité činnosti Filmového klubu 

Pardubice, jenž je jednou z nejstarších a nejdéle působících 

institucí svého druhu v České republice. Podstata projektu 

spočívá v dramaturgicky promyšlené sérii filmových projekcí 

konaných zpravidla jednou týdně a nabízejících členům 

Filmového klubu a ostatním zájemcům z řad široké veřejnosti 

filmová díla, která nejsou zastoupena v běžné distribuci. 

podpora jednorázových a 

dlouhodobých projektů 
235 000,00 62 600,00 79

13 POST BELLUM, z.ú. 26548526 NE Institut Paměti národa 

Instituty jsou koncipovány jako místa, která inovativním 

způsobem seznámí veřejnost s dějinami 20. století. Soustředí se 

na popularizaci moderních dějin prostřednictvím autentických 

osobních svědectví vycházejících z obrovské sbírky vzpomínek 

Paměť národa, která je přístupná online na pametnaroda.cz. 

Instituty Paměti národa vytvoří živý prostor zaměřený na expozici 

pro veřejnost, setkávání, vzdělávání a dokumentaci příběhů 

pamětníků. 

podpora jednorázových a 

dlouhodobých projektů 
5 627 350,00 206 500,00 79

14 NOV - spolek pro soudobou a mladou tvorbu 02997304 NE Dlouhodobý projekt 

Smyslem aktivity spolku je zvýšení kulturní diverzity a seznámení 

širší veřejnosti s tváří současné umělecké scény. Cílem je vytvořit 

místo pro setkávání mladých, ale nejenom mladých lidí, se 

zájmem o kulturu a umění. Koncept počítá s řadou výstav autorů 

mladé a nejmladší generace, prostřídané občasnou výstavou 

autorů, kteří mohou předat jiný druh osobní a generační životní a 

umělecké zkušenosti.

podpora jednorázových a 

dlouhodobých projektů 
588 000,00 154 000,00 73

15 Východočeské muzeum v Pardubicích 14450542 NE

Kulturní akce a výstavy 

Východočeského muzea v Pardubicích v 

roce 2021

Projekt tvoří kulturní akce (divadelní festival, koncerty, 

přednášky, besedy aj.), doprovodné vzdělávací programy k 

výstavám a expozicím pro školní skupiny i veřejnost a také 

výstavy a expozice samotné. 

podpora jednorázových a 

dlouhodobých projektů 
1 550 000,00 405 700,00 70

16 Lumír Sokol 15011402 NE
RC Ponorka - podpora celoroční 

činnosti, 2-letý grant 
provoz rockového klubu RC Ponorka 

podpora jednorázových a 

dlouhodobých projektů 
384 000,00 80 000,00 74

17 DFS Perníček, z.s. 22839828 NE Podpora celoroční činnosti
podpora celoroční činnosti zájmových a kulturních 

spolků/135 členů
podpora celoroční činnosti 169 000,00 135 000,00 83

18 SelectDance z.s. 06699286 NE Podpora celoroční činnosti
podpora celoroční činnosti zájmových a kulturních 

spolků/112 členů
podpora celoroční činnosti 372 000,00 100 000,00 75

19 Radost Pardubice, z.s. 42194334 NE Podpora celoroční činnosti
podpora celoroční činnosti zájmových a kulturních 

spolků/103 členů
podpora celoroční činnosti 482 000,00 60 000,00 81
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20 Pop Balet, z.s. 70804818 NE Podpora celoroční činnosti
podpora celoroční činnosti zájmových a kulturních spolků/91 

členů
podpora celoroční činnosti 621 000,00 80 000,00 78

21 Taneční skupina T-BASS Pardubice, z.s. 22671579 NE Podpora celoroční činnosti
podpora celoroční činnosti zájmových a kulturních 

spolků/185 členů
podpora celoroční činnosti 1 100 000,00 100 000,00 79

22 Kuranosova Taťjana 87972964 NE Podpora celoroční činnosti
podpora celoroční činnosti zájmových a kulturních spolků/60 

členů
podpora celoroční činnosti 353 772,00 60 000,00 76

16 492 568,00 2 614 900,00CELKEM 
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Příloha č. 1 usnesení č. 1 

1 09878653 Agentura JUICY s.r.o. Food Truck Fest Pardubice neinvestiční ano 350 050 Kč 99 000 Kč 56,0 40 000 Kč

2 03980138 Hospodský kvíz s.r.o. Mistrovství republiky v Hospodském kvízu neinvestiční ano 272 000 Kč 70 000 Kč 51,0 40 000 Kč

3 14450542 Východočeské muzeum v Pardubicích Zvýšení turistické atraktivity Zámku 
Pardubice v roce 2021 neinvestiční ne 118 000 Kč 50 000 Kč 68,0 30 000 Kč

4 x Strongman Pardubice neinvestiční ano 181 000 Kč 136 000 Kč 52,0 30 000 Kč

5 26555263 Veteran klub Pardubice Veteran Salon Pardubice 2021 neinvestiční ano 295 000 Kč 210 000 Kč 48,5 20 000 Kč

6 48160733 Pardubický spolek historie železniční 
dopravy Provoz železničního Musea Rosice n.L. neinvestiční ne 108 000 Kč 40 000 Kč 62,0 25 000 Kč

185 000 Kč

7 05107776 Pardubický spolek historie železniční 
dopravy

Zvýšení atraktivity Musea Rosice v roce 
2021 - exponáty neinvestiční ne 411 000 Kč 55 000 Kč 45,5 20 000 Kč

8 48160369 Klub českých turistů, oblast Pardubický 
kraj

Značení pěších a cyklistických turistických 
tras neinvestiční ne 74 850 Kč 32 000 Kč 59,0 31 300 Kč

51 300 Kč

1 098 300 Kč
236 300 Kč 862 000 Kč

Dotace doporučené ZmP ke schválení  (25. 3. 2021) 832 000 Kč 30 000 Kč
Film SUPERSTART (Převod do Programu podpory kultury v ZmP 25. 3. 2021) 30 000 Kč 0

Dotace navržené RmP a ZmP ke schválení - Program podpory cestovního ruchu 

Program podpory cestovního ruchu k 1. 1. 2021:  1 098 300 Kč

AKCE S VÝZNAMNÝM TURISTICKÝM POTENCIÁLEM A MARKETINGOVÉ AKTIVITY 

Číslo 
žádosti

IČ Žadatel Název akce - projektu

CELKEM BODŮ - 
minimální počet 

pro nárok dotace - 
45/90 bodů 

Navrhované 
prostředky 

ROZVOJ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB PRO CESTOVNÍ RUCH

Číslo 
žádosti

IČ Žadatel Název akce - projektu

Typ dotace De minimis
Celkové 

plánované 
náklady projektu

Požadovaná 
dotace

Typ dotace De minimis
Celkové 

plánované 
náklady projektu

Požadovaná 
dotace

CELKEM BODŮ - 
minimální počet 

pro nárok dotace - 
40/80 bodů 

Navrhované 
prostředky

Čerpání Programu podpory cestovního ruchu
Dotace doporučené RmP ke schválení (15. 3. 2021)



Příloha č. 1 usnesení č. 2

1 04754425 RETROMĚSTEČKO s.r.o. RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání 
HASIČŮ a bezpečnostních složek neinvestiční ano 2 960 000 Kč 500 000 Kč 53,0 140 000 Kč

2 29091667 Pigs production s.r.o. Prima Fresh festival Pardubice neinvestiční ano 2 940 000 Kč 400 000 Kč 62,0 135 000 Kč

3 04542258 Friends Agency s.r.o. Friends Fest 2021 neinvestiční ano 5 300 000 Kč 400 000 Kč 70,0 200 000 Kč

4 07306041 Yashica Events a.s. LétoFest Pardubice 2021 neinvestiční ano 5 722 000 Kč 200 000 Kč 56,0 70 000 Kč

5 05107776 Sport Motion s.r.o. SUP Pardubice - Marketingové aktivity neinvestiční ne 1 029 272 Kč 153 000 Kč 54,0 57 000 Kč

602 000 Kč

6 05107776 Sport Motion s.r.o. SUP Pardubice - Rozšíření technického 
zázemí půjčovny paddleboardů investiční ne 160 000 Kč 160 000 Kč 52,0 70 000 Kč

7 28777816 Lanové centrum Pardubice s.r.o. Vybudování nových dětských lanových 
překážek v lanovém centru investiční ne 1 040 000 Kč 400 000 Kč 51,0 160 000 Kč

230 000 Kč

1 098 300 Kč
236 300 Kč 862 000 Kč
832 000 Kč 30 000 Kč

Film SUPERSTART (Převod do Programu podpory kultury v ZmP 25. 3. 2021) 30 000 Kč 0

Čerpání Programu podpory cestovního ruchu
Dotace doporučené RmP ke schválení (15. 3. 2021)
Dotace doporučené ZmP ke schválení (25. 3. 2021)

Typ dotace De minimis
Celkové 

plánované 
náklady projektu

Požadovaná 
dotace

CELKEM BODŮ - 
minimální počet 

pro nárok dotace - 
40/80 bodů 

Navrhované 
prostředky

ROZVOJ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB PRO CESTOVNÍ RUCH

Číslo 
žádosti IČ Žadatel Název akce - projektu

Dotace navržené RmP a ZmP ke schválení - Program podpory cestovního ruchu 

Program podpory cestovního ruchu k 1. 1. 2021:  1 098 300 Kč

AKCE S VÝZNAMNÝM TURISTICKÝM POTENCIÁLEM A MARKETINGOVÉ AKTIVITY 

Číslo 
žádosti IČ Žadatel Název akce - projektu

CELKEM BODŮ - 
minimální počet 

pro nárok dotace - 
45/90 bodů 

Navrhované 
prostředky Typ dotace De minimis

Celkové 
plánované 

náklady projektu

Požadovaná 
dotace
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Statutární město Pardubice 
Magistrát města Pardubic 

 
 
 

 
 

SMĚRNICE Č. x/2021 
PORTFOLIO PROJEKTŮ 

 
 

Rada města, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto směrnici. 

 
 

Čl. 1 
Účel směrnice 

1. Účelem této směrnice je nastavení systému evidence (portfolia) projektů v podmínkách Magistrátu 
města Pardubic (dále jen „Magistrát“).  

2. Veškeré aktivity zařazené do systému portfolia projektů musí být realizovány v souladu s touto 
směrnicí.  

3. Tato směrnice se povinně vztahuje na všechny tyto projekty: 
- projekty, u nichž jsou předpokládané investiční náklady ve fázi realizace vyšší než 6 mil. Kč bez 
DPH, 
- projekty, u nichž jsou předpokládané investiční náklady ve fázi projektové přípravy (DUR, DSP a 
DPS) vyšší než 1 mil. Kč bez DPH 
- projekty, u nichž je ve fázi projektové přípravy nebo ve fázi realizace zajištěno projektové řízení 
v souladu se směrnicí „ Řízení projektů“,. 
- projekty, u nichž se předpokládá dotační agenda. 

 
Čl. 2 

Vymezení základních pojmů 
1. Portfolio projektů je webové řešení pro efektivní, uživatelsky přívětivé a bezpečné vedení evidence 

projektů, které jsou realizovány městem Pardubice - aplikace s centrální evidencí projektů města 
Pardubic (dále také jako „SW Portfolio projektů“).  

2. SW Portfolio projektů je přístupný přes webový prohlížeč a je optimalizována i pro využití na 
mobilních zařízeních (telefony, tablety apod.). SW Portfolio projektů umožňuje zejména přehledně 
evidovat a prohlížet jednotlivé projekty města. Mimo popisných informací je možné evidovat i 
prostorovou polohu prvků (typicky v souřadnicovém systému S-JTSK) a přikládat dokumenty (např. 
fotografie objektu, revizní zprávy, smlouvy apod.).   

3. O zařazení projektu do systému portfolia projektů rozhoduje vedoucí Odboru rozvoje a strategie 
(dále jen „vedoucí ORS“). Odpovědnost za efektivní koordinaci jednotlivých projektů a za péči o 
systém portfolia projektů v podmínkách Magistrátu má správce portfolia projektů a administrátor 
portfolia projektů. 
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4. Správce portfolia projektů a administrátor portfolia projektů je hlavním metodikem pro oblast 
portfolia projektů.  

5. Správcem portfolia projektů je odbor rozvoje a strategie – vedoucí oddělení strategického plánu a 
projektového managementu. 

6. Administrátorem portfolia projektů je pracovník oddělení strategického plánu a projektového 
managementu. 

 

Čl. 3 
Základní popis Portfolia projektů 

1. SW Portfolio projektů je umístěna na Intranetu Magistrátu města Pardubic. 
2. Číslo projektu – ke každému projektu uvedeného do portfolia projektů je přiřazeno evidenční číslo. 

Evidenční číslo přiřazuje správce portfolia projektů nebo administrátor portfolia projektů. 
3. Název projektu – jedinečný identifikátor vložený do systému portfolia projektů, musí být v souladu 

s názvem položky rozpočtu města a je závazný pro veškerou dokumentaci a evidenci. 
4. Rozpočtová dimenze ORG – údaj, který slouží pro potřeby sledování financí a vazbu na rozpočet 

města. 
5. Status projektu – informace o aktuálním stavu projektu (nezadáno, nezahájeno, projektuje se, 

čeká na realizaci, v realizaci, ukončeno, zrušeno). 
6. Každý projekt obsahuje 3 základní části: Detail projektu, Dokumenty a Historie. 
7. V základním detailu projektu SW Portfolio projektů obsahuje 3 listy. Jedná se o list Základní data, 

Předprojektová příprava a Realizace díla. Pro každý list se vyplňují jednotlivé časové údaje a 
finanční položky. 

8. V listech předprojektové přípravy a realizace díla je uváděna informace o projektovém řízení se 
jménem projektového manažera. 

9. V části dokumentů projektu lze nahrávat libovolné soubory a důležitá data pro daný projekt, např. 
milníky projektu, rozhodnutí, povolení, stanoviska, fotodokumentace apod.  

10. V části historie se zobrazuje historie editací a úprav každého projektu jednotlivých uživatelů dle 
nastavených práv. 

11. SW portfolio projektů umožňuje ve fázi editace zakreslení grafického prvku do mapy. 
12. SW Portfolio projektů umožňuje vytvářet uživatelské filtry projektů dle jakékoliv položky projektu.  

 

Čl. 4 
Vymezení rolí, práv a povinností 

1. Ke každému projektu zařazenému do systému portfolia projektů je přiřazeno evidenční číslo. 
Evidenční číslo přiřazuje správce portfolia projektů nebo administrátor portfolia projektů. 

2. Název projektu zařazeného do systému portfolia projektů musí být v souladu s názvem položky 
rozpočtu města a je závazný pro veškerou dokumentaci a evidenci. 

3. Název projektu zařazeného do systému portfolia projektů musí být v souladu s názvem aktivní 
položky Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města, popř. být součástí zásobníku projektů 
při Akčním plánu. Projekty uvedené v Akčním plánu jsou zařazeny do portfolia projektů při splnění 
podmínek článku 1, odst. 3 – 6.   
 

4. Popis jednotlivých rolí a povinností 
• Správce portfolia projektů 
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o Úkolem správce je metodické vedení procesů, ve spolupráci s odborem informačních 
technologií (OIT) zajištění provozu SW portfolia a jeho úpravy dle aktuálních potřeb 
Magistrátu města Pardubic. 
 

• Administrátor portfolia projektů  
o Úkolem administrátora projektů je údržba a správa databáze portfolia projektů, jeho 

aktualizace, řízení procesu aktualizace ve spolupráci s ostatními odbory magistrátu a 
reportování stavu portfolia projektů a různých výstupních sestav portfolia projektů 
směrem dovnitř projektových týmů i směrem ven na stranu zadavatelů a sponzorů 
projektu. Správce portfolia projektů předkládá dle požadavků (minimálně však 2x za 
rok) Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic výstupní sestavu portfolia 
projektů. 

o Na základě pokynu vedoucího ORS zařazuje projekty do systému portfolia projektů. 
o Má právo si vyžádat od ostatních oprávněných uživatelů provedení kontroly a 

aktualizace údajů o projektu.   
 

• Primátor města, tajemník města, náměstci primátora  
o Mohou libovolně prohlížet jednotlivé projekty města. Mimo popisných informací 

mohou prohlížet také prostorovou polohu prvků (typicky v souřadnicovém systému S-
JTSK) a prohlížet či stahovat dokumenty přiložené k jednotlivým projektům (např. 
fotografie objektu, revizní zprávy, smlouvy apod.).   

 
• Členové RmP a ZmP, zaměstnanci města (ostatní)  

o Mohou libovolně prohlížet jednotlivé projekty města. Mimo popisných informací 
mohou prohlížet také prostorovou polohu prvků (typicky v souřadnicovém systému S-
JTSK) a prohlížet či stahovat dokumenty přiložené k jednotlivým projektům (např. 
fotografie objektu, revizní zprávy, smlouvy apod.).   

 
• Vedoucí odborů MmP – 

o Mohou libovolně prohlížet jednotlivé projekty města. Mimo popisných informací 
mohou prohlížet také prostorovou polohu prvků (typicky v souřadnicovém systému S-
JTSK) a prohlížet či stahovat dokumenty přiložené k jednotlivým projektům (např. 
fotografie objektu, revizní zprávy, smlouvy apod.) 

o 1 x za měsíc nebo na základě výzvy administrátora portfolia projektů nebo manažera 
projektu povinně kontrolují, jestli jsou údaje u projektů, které spravuje jejich odbor 
aktuální, mají možnost editace financí, termínů, dokumentů, status, popisů.    

 
• Ekonomové odboru 

o Mohou libovolně prohlížet jednotlivé projekty města. Mimo popisných informací 
mohou prohlížet také prostorovou polohu prvků (typicky v souřadnicovém systému S-
JTSK) a prohlížet či stahovat dokumenty přiložené k jednotlivým projektům (např. 
fotografie objektu, revizní zprávy, smlouvy apod.) 

o 1 x za měsíc nebo na základě výzvy administrátora portfolia projektů nebo manažera 
projektu povinně kontrolují, jestli jsou finanční údaje u projektů, které spravuje jejich 
odbor aktuální. 

 
• Dotační útvar 
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o Mohou libovolně prohlížet jednotlivé projekty města. Mimo popisných informací 
mohou prohlížet také prostorovou polohu prvků (typicky v souřadnicovém systému S-
JTSK) a prohlížet či stahovat dokumenty přiložené k jednotlivým projektům (např. 
fotografie objektu, revizní zprávy, smlouvy apod.) 

o 1 x za měsíc nebo na základě výzvy administrátora portfolia projektů nebo manažera 
projektu povinně kontrolují, jestli jsou údaje u dotačních projektů aktuální, mají 
možnost editace financí, veškerých informací k dotacím, možnost vkládání 
dokumentů.    

 
• Projektoví manažeři – můžou editovat vše kromě názvu a čísla projektu  

o Mohou libovolně prohlížet jednotlivé projekty města. Mimo popisných informací 
mohou prohlížet také prostorovou polohu prvků (typicky v souřadnicovém systému S-
JTSK) a prohlížet či stahovat dokumenty přiložené k jednotlivým projektům (např. 
fotografie objektu, revizní zprávy, smlouvy apod.) 

o 1 x za měsíc nebo na základě výzvy administrátora portfolia projektů povinně 
kontrolují, jestli jsou údaje u projektů, které jsou jim přiděleny veškeré informace 
aktuální, mají možnost editace všech informací kromě názvu projektu, čísla projektu a 
dimenze ORG projektu.  

o Mají právo si vyžádat od ostatních oprávněných uživatelů provedení kontroly a 
aktualizace údajů o projektu.   

 

 

Čl. 5 
Závěrečná ustanovení 

 

 
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Martin Charvát 
primátor města 

Mgr. Michal Zitko 
  tajemník magistrátu 
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Smlouva o spolupráci 
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

I.  
Smluvní strany 

 
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 
se sídlem: Komenského 432, Pardubičky, 530 03 Pardubice  
IČO: 25916092 
zastoupená: Mgr. Miluší Horskou, ředitelkou 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod 
sp. zn. O 53 
 
(dále také jen „škola Svítání“) 
 
a 
 
statutární město Pardubice  
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice  
IČO: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
 
(dále také jen „město Pardubice“ či „město“) 
 
 
 

II.  
Úvodní ustanovení 

 
1. Město Pardubice je územním samosprávným společenstvím občanů, jehož posláním je péče o 

všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání město 
veřejný zájem a mj. usiluje o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a ve vztahu k uspokojování 
potřeb svých občanů vyvíjí především snahu o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdraví, 
výchovy a vzdělávání. 

 
2. Škola Svítání je obecně prospěšnou společností, která vznikla z potřeby rodičů zdravotně 

postižených dětí a funguje již od 1. září 1992. Jejím posláním je poskytovat dětem, mládeži a 
dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením vzdělávání a další vzájemně navazující 
služby podporující jejich osobnost, samostatnost a začlenění do společnosti. Kromě stěžejní činnosti 
spočívající v zajištění speciálního vzdělávacího procesu zajišťuje škola Svítání různé formy terapií, 
poskytuje sociální služby (sociálně terapeutické dílny, denní stacionář) či zajišťuje chod Speciálně 
pedagogického centra a Vzdělávacího centra zaměřeného na další specializované vzdělávání 
pedagogických i ostatních pracovníků ve školství.  

 
3. Na území města Pardubic provozuje škola Svítání v současné době svou činnost v objektech ve 

vlastnictví města. V r. 2015 nabyla do svého vlastnictví na základě kupní smlouvy s městem 
Pardubice budovu č.p. 52 v ul. Klášterní v Pardubicích. V květnu r. 2020 byla zahájena její rozsáhlá 



Příloha č. 1 usnesení č. 1 

rekonstrukce, která je realizována zčásti z vlastních zdrojů školy Svítání a zčásti z finančních 
prostředků získaných od jiných subjektů.  

 
4. Město Pardubice touto smlouvou deklaruje svůj zájem na zachování a dalším rozvoji společnosti 

prospěšných činností vykonávaných školou Svítání a vyjadřuje svou vůli přispět škole Svítání za níže 
definovaných podmínek vlastními finančními prostředky na rekonstrukci její budoucí nové provozní 
budovy.   

 
 
 

III.  
Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek vzájemné spolupráce obou smluvních stran, při jejichž 
splnění poskytne město Pardubice škole Svítání finanční podporu z rozpočtu města Pardubice za 
účelem realizace rekonstrukce budovy č.p. 52 v ul. Klášterní v Pardubicích, v níž bude zajišťován provoz 
této instituce, a škola Svítání bude respektovat a dodržovat níže definované požadavky města 
Pardubice.  
 
 

IV.  
Povinnosti města 

 
1. Město Pardubice se při splnění podmínek stanovených v čl. V. této smlouvy zavazuje poskytnout 

škole Svítání finanční podporu z rozpočtových prostředků statutárního města Pardubice na realizaci 
akce: „Vybudování prostor pro odbornou výuku a terapii žáků školy SVÍTÁNÍ,“ reg.  
č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011177 schválené Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaném dne 
7. 5. 2019 (dále také „projekt“), a to s ohledem na prospěšnost a potřebnost aktivit sloužících mj. 
k uspokojování potřeb občanů města, které budou v rekonstruovaném objektu ve prospěch osob 
s mentálním a kombinovaným postižením vykonávány. 

2. Finanční podpora dle odst. 2 tohoto článku smlouvy bude škole Svítání poskytnuta formou 
individuální investiční dotace přímo z rozpočtu města na výše uvedený projekt, 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 
svým charakterem přispívají jedinečným způsobem k rozvoji společenského ducha města Pardubic, 
a tím zvyšují kvalitu života a dobrého jména města č které jsou ve veřejném zájmu. 

 
3. Město Pardubice poskytne škole Svítání při splnění podmínek stanovených v čl. V této smlouvy 

dotaci z rozpočtových prostředků statutárního města Pardubice v celkové výši 3,000.000,- Kč (slovy: 
třimilionykorunčeských), a to prostřednictvím písemných veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
dotace uzavřených, v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, ve dvou částech, tj. takto: 

 
a) částku ve výši 1,500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíckorunčeských) v roce 2021 

prostřednictvím smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené nejpozději do 30. 4. 2021, 
b) částku ve výši 1,500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíckorunčeských) v roce 2022 

prostřednictvím smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené nejpozději do 30. 4. 2022. 
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V.  
Povinnosti školy Svítání 

 
1. Škola Svítání se zavazuje do doby skončení období udržitelnosti projektu, tj. do 31. 10. 2027 dle čl. 

IV. odst. 1 této smlouvy dodržet vůči městu Pardubice následující dohodnuté podmínky:  
 

a) nezvyšovat školné hrazené v Základní a praktické škole Svítání, o.p.s., stanovené pro 
osoby s trvalým bydlištěm na území statutárního město Pardubice (tj. zachovat výši školného 
na úrovni stanovené ke dni nabytí účinnosti této smlouvy), 

b) nežádat město Pardubice o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města 
Pardubice na provoz budovy č.p. 52 v ul. Klášterní v Pardubicích,  

c) ukončit smluvní vztah s městem Pardubice a předat městu jakožto vlastníku dosud užívanou 
budovu č.p. 304 v ul. Stavbařů v Pardubicích nejpozději do 30.11.2022 (dosavadní provoz 
realizovaný v této budově bude přesunut do zrekonstruované budovy č.p. 52 v ul. Klášterní 
v Pardubicích), 

d) poskytnout městu na jeho žádost možnost připojení na vnější přípojku el. energie vybavenou 
zásuvkovou skříní (minimálně 2ks zásuvkou 63A/400V a 2 ks zásuvkou 32A/400V) na budově 
č.p. 52 v ul. Klášterní v Pardubicích při pořádání akcí města; město Pardubice bude na základě 
následně obdržené faktury hradit náklady za skutečnou spotřebu el. energie spotřebovanou 
v průběhu příslušné akce města, 

e) umožňovat městu, případně jím zřízeným právnickým osobám, na žádost a po předchozí 
vzájemné dohodě využití přednáškového sálu, případně i jiných veřejně dostupných prostor 
v budově č.p. 52 v ul. Klášterní v Pardubicích, vždy s přihlédnutím k volným kapacitním 
možnostem těchto prostor, a to za provozní náklady, 

f) umožnit využití stávajícího sportoviště na adrese Komenského č.p. 432 v Pardubicích 
užívaného školou Svítání na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s městem také pro potřeby 
Základní školy a mateřské školy, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25, příspěvkové organizace 
města Pardubice, a to v rozvrhu na základě předchozí dohody s ředitelem této 
školy, minimálně v rozsahu 5 hod./týden.  

 

 
 

VI.  
Zvláštní ustanovení  

 
1. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran na základě 

oboustranně projevené shodné vůle smluvní vztah ukončit, a to k datu uvedenému v takové 
dohodě. 

 
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, 

tzn. poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným 
způsobem se považuje porušení jakýchkoliv povinností uvedených v čl. IV. a V. této smlouvy. 

 
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. Smluvní strany berou na vědomí, že finanční podpora města bude realizována v souladu se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a aktuálně platnými Zásadami pro 
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatými Zastupitelstvem města 



Příloha č. 1 usnesení č. 1 

Pardubic. Poskytnutí dotace je podmíněna jejím schválením a schválením veřejnoprávních smluv  
o poskytnutí dotací Zastupitelstvem města Pardubic. 

 
 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 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. 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. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, 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. 

 
8. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom. 
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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. 

 
Za školu Svítání: Za město Pardubice: 
 
 
 
 
............................................................................. ........................................................................ 
 Mgr. Miluše Horská          Ing. Martin Charvát 
 

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/    …/2021 ze dne 25.3.2021. 

………….., ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
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Smlouva 
o poskytnutí investiční dotace č. D1734/xxxxx/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. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
 
2. Příjemce dotace: 

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 
se sídlem: Komenského 432, Pardubičky, 530 03 Pardubice  
IČO: 25916092 
zastoupená: Mgr. Miluší Horskou, ředitelkou 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod sp. zn. O 53 

 (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 volnočasových a 
vzdělávacích aktivit pro rok 2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 17. 12. 
2020 usnesením č. Z/1846/2020, s výjimkou písmene b), článku I. Úvodní ustanovení (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 investiční 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.  
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IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci investiční dotaci z Programu podpory volnočasových 

a vzdělávacích aktivit pro rok 2021 ve výši 1.500.000 Kč (slovy: Jedenmilionpětsettisíckorunčeských) 
na realizaci projektu Rekonstrukce historizující fasády na budově ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, Klášterní 52 (dále 
jen „projekt“). 

 
2. Investiční dotace dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je poskytována v návaznosti na ujednání 

smluvních stran obsažená ve Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi Základní školou a Praktickou školou 
SVÍTÁNÍ, o.p.s. a statutárním městem Pardubice (schválené usnesením Zastupitelstva města Pardubic 
č. Z/……….…/2021 na jeho zasedání dne 25. 3. 2021). 

 
3. 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 o poskytnutí individuální dotace 

podané příjemcem dne 8. 3. 2021 a zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 25205/2021, 
vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 
příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace z celkových vynaložených nákladů projektu, 
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,  

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 z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

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 
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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 pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu, 
 
2. Příjemce se dále zavazuje plnit závazky vyplývající ze Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Základní 

školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s. a statutárním městem Pardubice (schválené 
Zastupitelstvem města Pardubice na zasedání konaném dne 25. 3. 2021), blíže konkretizované v čl. V. 
této smlouvy o Spolupráci. 

 
3. 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.  
 

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, 

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: 
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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. 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. 

 
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. 
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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. Miluše Horská 

 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/              /2021 ze dne 25. 3. 2021 
Ing. Petra Šnejdrová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  

 
 

 

Výdaje na akci/projekt                                                        Částka v Kč
Požadovaná dotace 

v Kč
Úprava povrchů vnějších 7 562 673 1 372 922

Oprava  stáva jící vnějš í omítky s těn v pl oš e do 100% + tenkovrstvá  
renovační fasádní omítka na  bázi  - vápna, bíl ého cementu s  
organickými  přís adami  a  armovacími  vlákny v celé pl oš e vč. 
profi lace

443 545 80 521

Oprava  vnějš í vápenné š tukové omítky členitosti  4 v rozsahu do 
100%

7 119 128 1 292 402

Lešení a stavební výtahy 700 000 127 078
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s  podlahami  zatížení 
do 200 kg/m2 š  do 1,5 m v do 25 m

50 000 9 077

Příplatek k l eš ení řadovému trubkovému lehkému s  podlahami  š  
1,5 m v 25 m za  první a  ZKD den použi tí

650 000 118 001

Celkové výdaje na akci/projekt 8 262 673 1 500 000

Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka v Kč
Požadovaná  dotace od statutárního města Pardubice 1 500 000
Dotace od jiných poskytovatelů 0
Sponzorské dary a příspěvky 0
Výtěžek ze vstupného 0
Členské příspěvky 0
Platby účastníků 0
Vlastní zdroje 6 762 673
Ostatní (rozepište): 0

Celkové příjmy na akci/projekt 8 262 673

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka v Kč
Příjmy 8 262 673
Výdaje 8 262 673
+ zisk
- ztráta

0

Rekonstrukce historizující fasády na budově ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, Klášterní čp. 52

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



Poř.č. Seznam škol ucházejících se o dotace z projektu: Čáska dotace v 
Kč

Registrační číslo projektu

3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

CELKEM 353 475,00

Zatím není přidělenoMateřská škola Sluníčko Pardubice, Gorkého 15211 353 475,00

Příloha usnesení

Výzva vyhlášená MŠMT - "Šablony III" - Žádosti ZŠ a MŠ

Název aktivity



Příloha č. 1 usnesení č. 1

1 Česká abilympijská asociace, z.s.
Poradenské a konzultační středisko bezbariérovosti 

Pardubice
420 000 Kč 1 380 000 Kč neinvestiční ne 

Hlavním cílem projektu je zabránit vzniku nových architektonických bariér,

postupné odstraňování stávajících, a tím umožnění svobodného pohybu všem

skupinám obyvatel města Pardubic. Jde zejména o odborné konzultace pro

investice na majetku města (stavby i rekonstrukce), odborné mapování a jeho

aktualizace u veřejných budov ve městě a zveřejňování přístupnosti na webu.

100 420 000 Kč

2 TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Bezbariérovost z hlediska osob se zrakovým postižením 64 800 Kč 64 800 Kč neinvestiční ne

Projekt řeší potřebu lidí se zrakovým postižením se samostatně a bezpečně 

pohybovat na území města Pardubice. Mapování a řešení nedostatečných 

bezbariérových úprav umožňuje řešit jejich potřeby v samostatném pohybu a 

zvyšovat tak kvalitu jejich života. Projekt se zaměřuje na informování a poradenství 

o problematice bezbariérovosti pro osoby se zrakovým postižením, pro odbornou 

či laickou veřejnost (konzultace ve věci úprav prostředí tak aby bylo co nejméně 

bariérové, osvěta v dané problematice aj.) a na činnosti směřující k odstraňování 

bariér (kontrola stavu vodicích linií, akustických zařízení, ozvučení MHD

100 64 800 Kč

3
Národní rada osob se zdravotním postižením 

České republiky, z.s.

Zlepšení dostupnosti a zkvalitnění poskytovaných služeb 

NRZP ČR Pardubice
91 422 Kč 91 422 Kč neinvestiční ne

Cílem projektu je vybavení nových kancelářských prostor na adrese K Blahobytu

1763, Pardubice ergonomickým pracovním nábytkem, který svojí variabilitou

umožňuje různé modifikace úprav dle typu postižení živatele, zejména pokud je

používán více osobami s různým zdravoním postižením, zejména vozíčkáři, seniory

a dalšími.

100 91 422 Kč

576 222 Kč

1 200 000 Kč

576 222 Kč

623 778 Kč

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY 

Čerpání Programu podpory bezbariérovosti

Dotace navržené RmP a ZmP ke schválení - Program podpory bezbariérovosti 2021

1 200 000 Kč

De minimis
Požadovaná 

dotace
Celkové 

náklady 
Typ dotace Stručný popis projektu

Bodové hodnocení (min.  

50, max 100)

Dotace  navržené RmP (15. 3. 2021) a ZmP (25. 3. 2021)  ke schválení 

ZŮSTATEK 

Program podpory bezbariérovosti k 1. 1. 2021

Číslo 

žádosti
Žadatel Účel dotace - název projektu 



Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace/výstup Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

1 1.1.1 Průběžně sledovat a vyhodnocovat stav kapacit 
ZŠ a MŠ podle demografického vývoje

Podle statistik k 30. 9.  a 31. 10. 1 x za školní rok aktualizovat 
stav kapacit ZŠ a MŠ. x říjen - listopad x 0 0 OŠKS

2 1.1.3 Spolupracovat na vytvoření "Zásad pro 
výstavbu v území"

Vytvoření závazného dokumentu města pro developery, aby v 
souladu s výstavbou kapacit k bydlení byla zajištěna i školská 
infrastruktura.

x září x

30 % - projektový 
tým, sběr 

zkušeností z 
jiných měst, 

zahájení přípravy 
dokumentu

Požadováno v kapitole ORS  
550 OŠKS, ORS

Požadováno v kapitole ORS

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

3 1.2.1 Zřídit novou ZŠ Montessori Pardubice
Otevření nové úplné základní školy ZŠ Montessori Pardubice, 
p.o.  k 1. 9. 2021. Rekonstrukce budovy pavilonu D, vybavení 
interiéru a IT technikou.

50 000 2020 - 9/2021 x

Škola je zřízena k 
1. 1. 2021, 

probíhá 
rekonstrukce a 

vybavování 
budovy školy.

50 000 OŠKS, OMI

Pokryto

4 1.2.2 Provést inventuru stávajícího majetku města, 
který by mohl sloužit potřebám školství

Seznam budov vhodných pro školství v majetku města - ve 
spolupráci s OMI. 0 červenec - srpen x nezahájeno 0 OŠKS, OMI

5 1.2.3 Postavit novou budovu ZUŠ Pardubice-
Polabiny, Lonkova

Vytvořit zadání za ZUŠ a OŠKS, které bude předáno OMi jako 
podklad pro zahájení projekčních prací (projektová 
dokumentace k nové budově ZUŠ). Zadání bude obsahovat i 
požadavky na interiérové vybavení.

Celkové náklady budou 
stanoveny z projektové 

dokumentace.
listopad ve sledování schválen 

projektový záměr 0 OŠKS, OMI, ORS

6 1.2.6 Zřídit mateřskou školu v bytovém komplexu 
Trnová 

V rámci bytové výstavby Trnová bude postavena nová MŠ pro 
75 dětí včetně stravovacího provozu. V roce 2020 vzniklo 
zadání. V roce 2021 se připravuje PD pro DÚR (4/2021). OMI ve 
spolupráci s OŠKS zajistí smlouvu o spolupráci. Investor hradí 
náklady za pozemek a PD DÚR a DSP.

46 700 červen návrh do ITI 
2021+

připravuje se 
smlouva o 
spolupráci

0 OŠKS, OMI

Činnosti a náklady v AP na rok 2021 hradí investor.

1.2.8 Rozšíření kapacit MŠ a ZŠ v oblasti Dukla, 
Višňovka

Zvýšení kapacity MŠ Teplého o dvě třídy - 50 dětí. V roce 2021 
příprava zadání pro zahájení projektování. 40 000 červen návrh do ITI 

2021+ vize x OŠKS, OMI, ORS
Náklady na přípravné práce budou upřesněny v 
rámci schváleného projektového záměru.

1.2.8 Rozšíření kapacit MŠ a ZŠ v oblasti Dukla, 
Višňovka

Přestavba MŠ v ulici Gorkého - rozšíření kapacity MŠ o 50 dětí v 
místě stávající školní družiny ZŠ Waldorfské. Připravit zadání 
pro projektové řízení a zahájení projektování.

Bude upřesněno z PD

únor návrh do ITI 
2021+ vize x OŠKS, OMI, ORS

Náklady na přípravné práce budou upřesněny v 
rámci schváleného projektového záměru.

Strategie školství Pardubic 2030 - akční plán na rok 2021

Prioritní oblast 

Opatření 1

Vybudujeme bezpečné a moderně vybavené vzdělávací instituce.
Poskytneme metodickou a znalostní podporu ředitelům v odborných tématech.
Vytvoříme inspirativní prostředí pro vzdělávání.
Zapojíme zájmové skupiny a budeme s nimi diskutovat.

ZŘIZOVATEL JAKO GARANT FUNKČNOSTI SYSTÉMU

1.2 Zajištění kapacit pro vzdělávání pardubických dětí

1.1 Plánování a budování kapacit škol a školských zařízení

Plánování a budování dostatečných a kvalitních kapacit škol a školských zařízení

Příloha č. 1 usnesení č. 1 - bod č. 36

7



1.2.8 Rozšíření kapacit MŠ a ZŠ v oblasti Dukla, 
Višňovka

Výstavba nové MŠ v lokalitě S. K. Neumanna až pro 125 dětí v 
souladu s vývojem zástavby v lokalitě. V roce 2021 - příprava 
zadání pro projektové řízení

Bude upřesněno z PD

únor návrh do ITI 
2021+ vize x OŠKS, OMI, ORS

Náklady na přípravné práce budou upřesněny v 
rámci schváleného projektového záměru.

1.2.8 Rozšíření kapacit MŠ a ZŠ Zvýšení kapacity MŠ Mozaika, Závodu míru o 2 -3 třídy. 
Připravit zadání pro projektové řízení a zahájení projektování. Bude upřesněno z PD

únor návrh do ITI 
2021+

vize

x OŠKS, OMI, ORS Náklady na přípravné práce budou upřesněny v 
rámci schváleného projektového záměru.

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

8 1.3.1 Rekonstruovat 1 školní jídelnu ZŠ a 1 školní 
jídelnu MŠ ročně

OŠKS prostřednictvím OMI navrhuje rekonstrukci školní jídelny 
ZŠ Závodu míru a MŠ Wintrova 30 000 + 6 000 2021 0 hotová PD 36 000 OŠKS, OMI

Bude požadováno ve změně rozpočtu.

9 1.3.2 Rekonstruovat minimálně 1 školní sportoviště 
ročně

OŠKS navrhuje rekonstrukci sportoviště ZŠ Štefánikova 
(dokončuje se PD) a požadavek na vyčlenění do rozpočtu 
prostředky pro ZŠ npor. Eliáše na rok 2022. Projektuje se hřiště 
ZŠ Prodloužená.

6 000 2021 ve sledování nezahájeno 6 000 OŠKS, OMI

Bude požadováno ve změně rozpočtu.

10 1.3.4 Dokončit rekonstrukci odborných učeben 
základních škol

Revize projektové dokumentaci ZŠ Waldorfské, ZŠ Prodloužená, 
ZŠ Štefánikova (posouzení možnosti snížení nákladů). Do konce 
roku učinit rozhodnutí, zda bude uplatněno v rámci ITI 2021+.

Bude upřesněno z PD 2021+
návrh do ITI 

2021+/ vlastní 
náklady

zahájeno 0 OŠKS, OMI, ORS
Náklady na přípravné práce budou upřesněny v 
rámci schváleného projektového záměru.

11 1.3.8 Realizovat projekt Centrální polytechnické dílny

Realizace excelentního vzdělávacího centra se zaměřením na 
polytechniku vybaveného moderními technologiemi, 
pomůckami a programy.  Centrum je nadstavba pro vzdělávání 
v ZŠ a MŠ, je určeno také pro zájmové vzdělávání a širokou 
veřejnost.

285 150 2016 - 2023

Dotace na 
stavební část: 152 

700 tis. Kč, 
dotace na část 
vybavení, IT a 

pomůcky: 69 000 
tis. Kč

realizuje se

Stavební práce na objektu 
CPD byly zahájeny 12/2020, 

během roku 2021 budou 
probíhat samotné stavební 

práce. V rámci vzdělávací části 
budou připravovány 

pomůcky, speciální nábytek, 
IT technologie pro výběrové 

řízení (náklady jen na stavební 
část cca 70 mil Kč)

ORS, OMI, OŠKS

Pokryto.

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

12 1.4.1 Udržet minimálně stávající standard 
financování provozu škol a školských zařízení

Příspěvek na provoz škol a školských zařízení je počítán 
normativně vždy se zohledněním stavu dětí a žáků k 30. 9. 
předchozího školního roku. Město je zřizovatelem ve školství 18 
ZŠ, 31 MŠ, 2 ZUŠ, 2 DDM.

106 071 2021

splněno - je 
schváleno v 

rozpočtu na rok 
2021

106 071 OŠKS

Pokryto

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

13 1.5.1 Sdílení dobré praxe a vzájemná výměna 
zkušeností ve stravování

Schůzky s vedoucími školních jídelen - dle možností online nebo 
osobně 0 únor, říjen zahájeno 0 OŠKS

14 1.5.2 Analyzovat možnost centrálního nákupu 
potravin

Zadat zpracování analýzy pro možnost nakupovat centrálně 
některé druhy potravin pro školní jídelny 100 duben nezahájeno 100 OŠKS

Pokryto

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

15 1.6.1 Systémově řešit likvidaci gastroodpadů ze 
školních jídelen

Hledání možností pro ekologickou likvidaci gastroodpadu ze 
školních jídelen. V roce 2021 bude prověřena možnost zapojení 
likvidace gastroodpadů do projektu CEKVO (centrum pro 
komplexní využití odpadů). OŠKS také prověří dostatečné 
pokrytí potřeb MŠ gastrokompostéry.

0 2021 nazahájeno OŠKS, OŽP

16 1.6.2 Pilotně ověřit projekt - "zelené střechy" PD pro vegetační střechu budov ZŠ Dubina (obsahuje studii 
realizovatelnosti PD pro DÚR + DSP a DPS). Rozpočet OMI 1 100 červen zahájeno 1 100 OMI

Pokryto

Aktivní podpora zřizovatele

1.3 Investice do majetku a vybavení škol a tříd

1.4 Financování školství města

1.6 Adaptace na klimatické změny

1.5 Zdravé a chutné školní stravování

Opatření 2



Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

17 2.1.1 Zajistiti právní podporu zřizovatele v oblasti 
školství

Provedení průzkumu trhu - poptávka na zajištění právních 
služeb pro oblast školství. Maximálně 100 červen Maximálně 100 OŠKS

Pokryto

18 2.1.2 Pravidelně organizovat dvoudenní seminář 
ředitelů škol a ŠZ se zřizovatelem

Kompletní organizace dvoudenního semináře k aktuální 
problematice. Proběhne dle možností epidemické situace. 50 květen zahájeno 50 OŠKS

Pokryto

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

19 2.4.1 Oceňovat nejlepší pedagogy ze škol a ŠZ 
zřizovaných městem

1x ročně připravit slavnostní ocenění pedagogů škol a školských 
zařízení + ocenění nejlepšího ředitele + 1 x pedagog oceněný 
cenou gesčního náměstka. Aktuálně bude realizováno dle 
možností epidemické situace.

120 ( z toho 70 tis. 
uhrazeno už z rozpočtu 
2020)

duben zahájeno 50 OŠKS

Pokryto

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

20 Vytvořit www platformu prezentace pardubického 
školství

Vytvoření webu www.pardubickeskolstvi.cz a jeho správa 
včetně vydávání newsleteru. 40 březen - prosinec zahájeno

40 OŠKS Pokryto.

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

3.3.1 Vytvořit metodickou a datovou základnu

3.3.2 Prezentace školství v datech

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

22 4.2.1 Zajišťovat tandemový mentoring a koučink 
začínajících ředitelů

Začínající ředitelé jsou v 1. roce ředitelské praxe provázeni 
zkušeným ředitelem - mentorem. V roce 2021 se jedná o 
ředitelky MŠ Korálek, MŠ Duha, ZŠ Montessori.

120 2021 0 zahájeno 120 OŠKS

Pokryto. 

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno
4.3.1 Používat společnou online aplikaci pro zápis do 
MŠ

4.3.2 Používat společnou online aplikaci pro zápis do 
ZŠ

0 zahájeno 80 OŠKS, OIT

Pokryto. 

4.2 Vzdělávání v manažerských kompetencích a rolích

4.3 Snižování administrativní zátěže

23

Online aplikace slouží rodičům jako zdroj informací pro 
vytvoření žádosti - přihlášky k zápisu do ZŠ a MŠ a sledování 
procesu zápisu. Ředitelům slouží ke správě celého procesu 
zápisu. Zřizovateli slouží k přehledu o stavu umístěných dětí. V 
únoru se aktualizují data, březen - květen probíhá zápis. V 
červnu se připravuje statistika.

80 únor - červen

Prioritní oblast 

ROZVOJ KOMPETENCÍ A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ

Budeme usilovat o posilování kompetencí ředitelů škol a podporovat je v jejich dosažení.
Vytvoříme podmínky profesního rozvoje všech zaměstnanců.
Budeme motivovat aktivní, inovativní a kreativní učitele.
Podpoříme důstojnost a respekt školských institucí a zaměstnanců.
Pomůžeme školám rozvíjet jejich organizační kulturu.

Opatření 4 Ředitel jako manažer školy

OŠKS sestaví přehled hlavních dat o školách a školských 
zařízeních města a bude je prezentovat na 
www.pardubickeskolstvi.cz

březen - prosinec zahájeno21

Opatření 3 Marketing a prezentace

2.4 Motivační systém odměňování ředitelů a oceňování pracovníků

3.1 Interaktivní platforma pro informování zájmových skupin

3.3 Pardubické školství v datech

2.1 Odborná metodická podpora ředitelům škol a školských zařízení 

OŠKS



24

4.3.3 Zavádět hostovanou spisovou službu
Systémové usnadnění komunikace prostřednictvím datových 
schránek a elektronické vedení spisové služby. Na základě 
smlouvy s městem zajišťuje GEOVAP, s.r.o.Využívá 32 
příspěvkových organizací města.

101 průběžně probíhá

101 OŠKS, OIT Pokryto. 

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

25 5.3.1 Výměna zkušeností mezi pedagogy a tvorba 
příkladů dobré praxe

V roce 2021 bude realizováno formou kolegií ředitelů ZŠ, MŠ 1x 
měsíčně. V rámci projektu MAP ORP Pardubice II budou 
organizovány 2 workshopy dle aktuálních témat.

0

Bude realizováno 
online a dle 

možností 
epidemické 

situace. leden - 
prosinec

0 probíhá 0 OŠKS

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

5.4.1 Podpořit ve školách prevenci rizikového chování
Zřizovatel podporuje školy  ve volbě kvalitních preventivních 
programů i jednotlivých akcí, které podpoří prevenci rizikového 
chování žáků. 

realizováno v rámci 
provozních příspěvků 

jednotlivých škol
průběžně probíhá OŠKS

5.4.2 Podpořit zapojení škol do preventivních 
projektů

5.4.3 Podpořit realizaci ucelených preventivních 
programů ve školách

27 5.4.4 Udržet stávající systém školních psychologů v ZŠ

Školní psycholog je zajištěn pro každou ZŠ v Pardubicích, a to 
podle velikosti školy na potřebnou část úvazku. Psycholog je 
zaměstnancem školy a je součástí školního poradenského 
pracoviště. Pracuje se žáky, třídami, pedagogy i s rodiči žáků. 

4 355 průběžně

Přibližně 50 % 
nákladů je 

hrazeno z OPVVV 
prostřednictvím 
šablon MŠMT.

probíhá 4355 OŠKS

Pokryto. 

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

28 5.5.1 Podpořit mezigenerační spolupráci na bázi 
dobrovolnictví

V mateřských školách pomáhají senioři s péčí o děti formou 
projektu, který organizačně zajišťuje Koalice nevládek 
Pardubicka, z.s. V roce 2021 bude probíhat za předpokladu 
souladu s epidemickými opatřeními.

0 průběžně 0 probíhá 0 OŠKS, OSV

V roce 2021 nejsou plánovány aktivity.
Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

V roce 2021 nejsou plánovány aktivity.
Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

V roce 2021 nejsou plánovány aktivity.
Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadování

29 7.1.1 Oceňovat úspěšné žáky
Ocenění nejlepších žáků ZŠ a SŠ podle kritérií navržených 
Komisí pro výchovu a vzdělávání a podle nominací zaslaných ze 
škol.

250 říjen - listopad probíhá 250 OŠKS Pokryto

Opatření 7 Motivační prostředí a společné vzdělávání

7.1 Motivace pro úspěšné žáky

5.5 Podpora mezigenerační spolupráce

6.1 Platforma pro vzdělávání

6.2 Zapojení komunit a lokálních partnerů

6. 3 Angažovanost rodičů

Prioritní oblast 

INDIVIDUÁLNÍ A MOTIVUJÍCÍ PŘÍSTUP K DĚTEM A ŽÁKŮM

Povedeme žáky k samostatnému kritickému myšlení.
Povedeme žáky k větší zodpovědnosti.
Nabídneme pestré zájmové aktivity a metody.
Propojíme školy s odborníky z praxe.
Podpoříme individuální rozvoj každého dítěte.

Opatření 5 Rozvoj profesionality zaměstnanců

5.3 Zaváděni inovativních metod a forem práce

5.4 Vytvoření bezpečného prostředí ve školách

26 Město vypíše dotační titul: Prevence kriminality a zvyšování 
bezpečnosti, ve kterém mohou žádat o dotaci realizátoři 
preventivních programů pro školy (např. "Program dlouhodobé 
primární prevence rizikového chování na základních školách 
v Pardubicích“ realizovaný Semiramis z.ú.)

1 000
dle 

harmonogramu 
pro dotační řízení

probíhá 1 000 OSV

Pokryto. 



30 7.1.2 Pokračovat v realizaci fotbalové akademie

Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje při ZŠ 
Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159. Realizuje se v 8. a 9. 
ročníku. Cílem je centralizace fotbalových talentů se zajištěním 
optimálních sportovních i vzdělávacích podmínek.

1 800 průběžně probíhá 1 800 OŠKS Pokryto

31 7.1.3 Podpořit systém práce s nadanými dětmi v MŠ 
a ZŠ

Město jako zřizovatel souhlasí s realizací programů pro nadané 
děti v MŠ Koníček a v každém ročníku ZŠ Staňkova 1 tzv. 
Tomíkova třída, třída s podporou výuky matematiky, angličtiny 
a etiky a podporuje partnerství škol s nadací Qiido pro rozvoj 
nadání u dětí. 

0 průběžně probíhá 0 OŠKS

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno
Podle počtu dětí cizinců v MŠ a ZŠ, podat žádost o dotaci z 
programu MVČR na podporu integrace cizinců na lokální 
úrovni. V případě schválení žádosti realizovat projekt Podpora 
integrace cizinců Pardubice 2021.

2 000
leden - prosinec s 

výjmkou 
července, srpna

90% podaná žádost 200 OŠKS Pokryto.

Sledovat a vyhodnotit dopady projektu Podpora integrace 
cizinců - Pardubice 2021. Po vyhodnocení projektu informovat 
komisi pro výchovu a vzdělávání. V pracovní skupině MAP II 
ORP Pardubice vyhledávat náměty na podporu úspěšné 
integrace dětí cizinců.

vyhodnocení 
projektu do 31. 1. 

2022

Spolupracovat v oblasti školství s koordinátorem pro cizince na 
OSV a vyhledávat a využívat příležitosti pro získávání finančních 
prostředků na podporu integrace cizinců (např. sponzorsky od 
firem). 

33 7.2.2 Pokračovat v podpoře projektů dotujících 
obědy pro děti.

Vydat žádajícím školám souhlas zřizovatele se zapojením do 
projektů Obědy do škol a Obědy pro děti. 0 dle žádostí 0 probíhá 0 OŠKS

34 7.2.4 Zajišťovat dle možností bezbariérovost ve 
školách Aktualizuje se stav semaforu bezbariérovosti ve školách

V rámci dotačního 
programu na podporu 

bezbariérovosti
leden - prosinec probíhá V rámci dotačního programu 

na podporu bezbariérovosti OŠKS, OMI Financováno z prorgamu podpory bezbariérovosti

35
7.2.5 Nabídnout zaměstnancům škol školení první 
pomoci obecně a dětem se zdravotním 
znevýhodněním 

Připravit zadání pro zajištění školení na základě požadavků z 
mateřských škol. Připravuje se zajištění v rámci projektu MAP II 
ORP Pardubice.

0
Bude upřesněno 
dle epidemické 

situace.
0 nezahájeno 0 OŠKS

36 7.2.6 Účastnit se aktivit Metodického centra pro děti 
s poruchou komunikace, sociální interakce a PAS

Metodické centrum pro děti s poruchou komunikace, sociální 
interakce a PAS organizuje Lentilka - integrační školka a 
rehabilitační centrum. OŠKS zajistí účast pracovníka za oblast 
školství.

0

Předpoklad 
březen, ale bude 

upřesněno dle 
epidemické 

situace.

0 nezahájeno 0 OŠKS

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

37 7.3.1 Pokračovat v realizaci projektu "Mít oči  k 
vidění."

Preventivní vyšetření očí předškolních dětí ve věku 3 a 5 let 
proběhne v mateřských školách Pardubice. Navazuje zajištění 
následné péče v Centru integrované péče pro děti s poruchou 
binokulárního vidění. Projekt organizačně zajišťuje PROZRAK, 
o.p.s.

770 průběžně probíhá 770 OSV Pokryto

38 7.3.2 Pokračovat v realizaci projektu "Zdravá dětská 
noha"

Včasná diagnostika funkčních vad dětských nohou s 
doporučením následné léčby  proběhne v 1. ročnících 
pardubických ZŠ. Provádí Hamzova léčebna Luže-Košumberk.

100 průběžně probíhá 100 OSV Pokryto

39 7.3.3 Pokračovat v realizaci logopedického 
screeningu

Logopedický screening v mateřských školách a navazující 
doporučená opatření pro logopedické asistenty v MŠ. 
Logopedický screening zajišťuje speciální pedagog z PPP 
Pardubice.

0 průběžně probíhá 0 OŠKS

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

40 8.1.1 Rozšířit aktuální vzdělávací možnosti v CPD

 Bude se aktualizovat sada výukových programů pro CPD. Bude 
provedena aktualizace seznamů pomůcek a dokončí se zadání 
pro Svět dětí v rámci CPD ve spolupráci s Upce a dalšími 
partnery v území. 

730
probíhá dle 

harmongramu na 
celou akci

Popsáno v 1.3.8 probíhá 730 ORS, OŠKS Pokryto

8.1 Aktuální vzdělávací možnosti

7.2 Podpora kulturně, sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin

32 7.2.1 Monitorovat integraci dětí cizinců ve školách a 
vytvářet podmínky pro její zlepšení

7.3 Podpora aktivit pro zdraví dětí

Opatření 8 Inovativní a kreativní vzdělávání



Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

41 8.2.1  Zajistit možnost vzdělávání metodou 
Montessori od 1. do 9. ročníku

Souvisí s 1.2.1 - opatření bude naplněno realizací aktivity 1.2.1. 
Náklady jsou uvedeny u 1.2.1.  0 2021 probíhá 0 Popsáno v 1.2.1 Pokryto

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadováno

42 9.1.1 Podpořit školy v pěstování zdravého životního 
stylu u dětí

Porady s řediteli a vedoucích školních jídelen s výměnou 
zkušeností a dobré praxe. 0 únor probíhá 0 OŠKS

Pořadové číslo Název projektu Popis Odhad nákladů (tis. Kč) Realizace Dotace/% Stav plnění AP (rozpočet 2021 v tis. Kč) Poznámka Rozpočtově - označit pokryto/bude požadování

43 9.3.1 Pokračovat v realizaci Dětského a Studentského 
parlamentu Pardubice

Dětský parlament jsou zástupci škol zřízených městem 
Pardubice, Studentský parlament jsou zástupci středních škol 
na území města. Pravidelně probíhají diskusní setkání, setkání s 
veřejnými činiteli, návštěvy institucí. 

30 2. polovina roku neprobíhá 30
OŠKS                                           
Činnost přerušena z důvodu 
epidemické situace a 
nařízených opatření.

Pokryto

9.3 Participace dětí a mládeže na životě města

Opatření Podpora škol a školských zařízení během pandemie COVID-19

Toto opatření není přímo součástí Strategie školství Pardubic 2030. Obecně je však ve Strategii podpora škol a školských zařízení ze strany zřizovatele obsažena a zřizovatel průběžně reaguje na potřeby škol a podle vývoje epidemické situace a podle nastavení protiepidemických opatření poskytuje metodickou, materiální i finanční 

8.2 Podpora různých vzdělávacích směrů

Opatření 9 Rozvoj kompetencí u dětí a žáků

9.1 Zdravý životní styl



Strategie bydlení pro město Pardubice – akční plán projektových záměrů, akcí a intervencí pro rok 2021 
Číslo Název Náklady (tis. Kč) Zdroje financování Odpovědné subjekty Předpoklady a rizika 
Opatření 1.1: Centrum města 
21-11-01 Program regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón. 
500 Rozpočet města  ORS Součinnost majitelů nemovitostí 

Opatření 1.2: Urbanistická osa centrum–nádraží 
21-12-01 Příprava projektových prací na revitalizaci Palackého 

Třídy.  
0  OHA  

21-12-02 Vyjednávání s investorem zóny „Prokopka“ o zajištění 
občanské vybavenosti. 

0  Vedení města, ORS, 
OHA, OŠKS 

Součinnost investora 

Opatření 1.3: Sídliště 
21-13-01 Pasportizace veřejné zeleně (formou aktualizace), 

veřejné infrastruktury, uměleckých děl a mobiliáře na 
sídlištích. 

1 000 Rozpočet města OŽP  

Opatření 1.4: Brownfields 
21-14-01 Příprava studie využitelnosti brownfieldu Masarykových 

kasáren a aktualizace ÚS 
800  ORS, projektový tým 

TGM 
Vyčlenění finančních prostředků 
za předpokladu schválení v rámci 
II. změny rozpočtu v RmP, ZmP. 

21-14-02 Příprava studie využitelnosti brownfieldu kasáren Hůrka. 0  ORS, projektový tým 
TGM 

 

Opatření 1.5: Greenfields 
21-15-01 Dokončení územní studie pro zónu Cihelna. 0  OHA  
Opatření 1.6: Funkční konurbace Pardubice–Hradec Králové 
      
Opatření 2.1: Bytový fond ve vlastnictví města 
21-21-01 Příprava Programu rozvoje bydlení – provázání příjmové 

a výdajové stránky rozpočtu města v oblasti bydlení (100 
% skutečných příjmů z pronájmu městských bytů 
předchozího roku na výdaje na rekonstrukce či údržbu 
stávajícího bytového fondu nebo rozšíření bytového 
fondu ve vlastnictví města). 

0  Vedení města, OMI, 
EO, ORS 

 



Číslo Název Náklady (tis. Kč) Zdroje financování Odpovědné subjekty Předpoklady a rizika 
21-21-02 Úprava směrnice města pro přidělování bytů ve 

vlastnictví města vč. úpravy výše nájemného 
v městských bytech. 

0  ORS, OMI, OSV, EO, 
vedení města 

 

21-21-03 Prověření vhodnosti použití SMART technologií a 
softwarového vybavení ve správě bytového fondu vč. 
společných prostor bytových domů. 

0  OMI, ORS  

21-21-04 Příprava revitalizace bytových domů Husova – 
projektová dokumentace. 

7.000 Rozpočet města OMI, ORS Vyčlenění finančních prostředků 
za předpokladu schválení v rámci 
změny rozpočtu v RmP, ZmP. 

21-21-05 Prověření možnosti vytvoření sociálních bytů v rámci 
bytového fondu města – pasportizace objektu 
Milheimova 694. 

100 Rozpočet města OMI, ORS Vyčlenění finančních prostředků 
za předpokladu schválení v rámci 
změny rozpočtu v RmP, ZmP. 

Opatření 2.2: Organizační podpora dostupného bydlení 
21-22-01 Zásady pro investiční výstavbu – procesní standardizace 

postupu při jednání s developery s jasnou posloupností 
kroků a seznamem možných nástrojů (výstupem je 
příslušný dokument). 

500  ORS, projektový tým Vyčlenění finančních prostředků 
za předpokladu schválení v rámci 
II. změny rozpočtu v RmP, ZmP. 

21-22-02 Prověření možnosti podpory družstevního bydlení 
s participací města (např. poskytnutím pozemku). 

0  ORS, OMI, PO (právní 
oddělení) 

 

21-22-03 Zapojení do projektu TAČR – Možnosti a limity sociálně a 
environmentálně udržitelného participativního bydlení. 

0  ORS  

Opatření 3.1: Bydlení a život osob v nouzi 
21-31-01 Rozšíření týmu sociálních pracovníků, kteří budou 

zajišťovat sociální práci v krizovém a sociálním bydlení 
(patří též do 21-32, 21-33 a 21-34), o 1 pracovníka navíc 

600 Rozpočet města OSV  

21-31-02 Zpracování návrhu stavby – azylový dům s noclehárnou 
pro muže 

200 Rozpočet města ORS, projektový tým Vyčlenění finančních prostředků 
za předpokladu schválení v rámci 
změny rozpočtu v RmP, ZmP. 

Opatření 3.2: Bydlení a život sociálně slabých obyvatel 
21-32-01 Přidělení 20 sociálních bytů využívaného pro sociální 

bydlení. 
0  OSV, OMI  

21-32-02 Aktualizace metodiky podmínek pro přidělování 
sociálních a dostupných bytů. 

0  OSV  

Opatření 3.3: Bydlení a život osob se zdravotním postižením 



Číslo Název Náklady (tis. Kč) Zdroje financování Odpovědné subjekty Předpoklady a rizika 
21-33-01 Nabídka 4 bytů ze stávajícího bytového fondu města pro 

potřeby chráněného bydlení. 
0  OSV, OMI  

21-33-02 Přidělení bytů pro osoby se zdravotním postižením - 4 
byty ročně 

0  OSV, OMI  

Opatření 3.4: Bydlení a život seniorů 
21-34-01 Pokračování v přípravě výstavby domova pro seniory 0  Projektový tým  
21-34-02 Prověření možnosti výstavby, kapacit a lokalit pro 

výstavbu komunitního bydlení pro seniory a osoby se se 
specifickými potřebami z důvodu nepříznivého 
zdravotního stavu.  

0  ORS, OHA  

Opatření 3.5: Bydlení a život dočasných pracovních sil 
21-35-01 Pokračování v aktivitách platformy měst a 

zaměstnavatelů organizované krajskou hospodářskou 
komorou a aktivitách na úrovni komunitního plánování 
(vč. práce koordinátora pro cizince při Městské policii 
Pardubice) 

0  OSV  
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 

 
 
 

P R A V I D L A 
pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center  

na období roku 2021 
 

I.  
Úvodní ustanovení 

 
1. Poskytování dotací z Programu podpory rodinných center se realizuje v souladu s následujícími 

právními normami: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 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. 

 
2. Dotaci nelze poskytnout státním, krajským a obecním příspěvkovým organizacím. 

 
3. Program podpory rodinných center je určen k podpoře rodin a prorodinných aktivit na území města.  
 
4. Celková výše Programu podpory rodinných center je limitována objemem finančních prostředků, 

které jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubice.  
 
5. Rada města Pardubic, případně Zastupitelstvo města Pardubic (v případě dotace nad 50.000,- Kč) 

může schválit finanční dotaci na základě doporučení Komise pro rodinu při Radě města Pardubic 
(dále komise), pokud žadatel předloží elektronickou žádost včetně požadovaných příloh 
na elektronickém formuláři ve stanoveném termínu.  

 
6. Dotace se poskytuje na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi 

statutárním městem Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). Smlouva o poskytnutí 
dotace nad 50.000,- Kč podléhá schválení Zastupitelstvem města Pardubic. 

 
7. Dotace může být 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 nebo ve smyslu Nařízení (EU) č. 360/2012 o použití článku 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím 
služby obecného hospodářského zájmu platného od 29. 4. 2012. Každá dotace bude posouzena 
individuálně, zda do tohoto režimu spadá. 

 
8. U schválené dotace nad 50.000,- Kč za jeden projekt doloží žadatel aktuální potvrzení od finančního 

úřadu o bezdlužnosti. Doklad o bezdlužnosti bude předkládán před podpisem smlouvy současně 
s čestným prohlášením o splněných závazcích vůči statutárnímu městu Pardubice (včetně městských 
obvodů, právnických osob, jejichž 100 % vlastníkem je statutární město Pardubice, nebo jejichž 
zřizovatelem či zakladatelem je statutární město Pardubice 
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II. 
Účel pro užití dotace 

 
1. Dotace z Programu podpory rodinných center je zaměřená na podporu, vzdělávání a pomoc 

rodinám prostřednictvím posilování rodičovských kompetencí a udržování profesních znalostí 
a dovedností rodičů nejen na rodičovské dovolené, posilování mezigeneračního soužití v rodině, 
prevenci sociální izolace a sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, a to formou osvěty, 
vzdělávání, nácviku, tréninku, sdílení či poradenství.  

2. Dotace z Programu podpory rodinných center je zaměřená na podporu organizovaných činností 
celoročních i jednorázových aktivit.  

 
3. Oprávnění žadatelé:  

• Zapsané spolky 

• Obecně prospěšné společnosti 

• Církev a náboženské společnosti registrované podle zák. č. 3/2002 Sb., o církvích 

a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů) 

• Ústavy (zřízeny dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 

 

 
III. 

Podání žádosti 
 

1. Žadatel o dotaci podá žádost v elektronické podobě prostřednictvím aplikace Portál občana 
na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Žádost o dotaci předložená na jiném, 
než elektronickém formuláři prostřednictvím Portálu občana nebude přijata a bude z posuzování 
a rozhodování o přidělení dotace automaticky vyřazena.   
 

2. Žadatel o dotaci musí být poskytovatel služeb působící na území statutárního města Pardubice 
(se sídlem v Pardubicích i mimo něj) poskytující své služby pro rodiny a děti, které mají bydliště 
na území statutárního města Pardubice. 
 

3. Žádost o dotaci musí splňovat všechny formální náležitosti a obsahovat povinné přílohy. Nesplnění 
všech náležitostí vč. požadovaných příloh je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování.   

4. Přílohy žádosti (např. kopie fotodokumentace, popis činnosti za předchozí rok, atd.), které budou 
převyšovat maximální možnou velikost žádosti o dotaci (20 MB) je možné po předchozí dohodě 
(telefonické, emailové) s administrátory dotací z Programu podpory rodinných center doručit 
elektronicky jinou formou (email, externí datové úložiště, datový nosič – CD, DVD, flash disk apod.).  

 
5. Termín pro podání žádostí o dotaci je: 26. 4. 2021 - 3. 5. 2021. 
 

6. V případě vypsání dalšího kola dotačního řízení budou postup a podmínky pro podání žádosti 

totožné. 

 
7. Žadatel nesmí na jeden projekt/činnost požádat o dotaci u statutárního města Pardubice z více 

zdrojů (z různých dotačních programů, rezerv, atd.). 

 
8. Záměr poskytnutí dotací z Programu podpory rodinných center bude zveřejněn na úřední desce 

s možností dálkového přístupu, v Radničním zpravodaji a na webových stránkách města. 
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IV. 

Podmínky a hodnocení žádostí 
 
1. Žádosti jsou hodnoceny dle kritérií, které jsou součástí těchto pravidel.  

 
2. Dotace nebude poskytnuta žadateli, který neodevzdal vyúčtování dotace za předcházející kalendářní 

rok. 
 

3. Hodnocení žádostí a projektů provádí Komise pro rodinu při Radě města Pardubic.  
 
4. Komise se seznámí se všemi předloženými projekty a následně posoudí každou žádost individuálně. 

V případě potřeby si komise může vyžádat další doklady či osobní účast zástupce žádající organizace 
na svém jednání. Komise může navrhnout způsob užití dotace. 

 
5. Na základě doporučení komise Rada města Pardubic, případně Zastupitelstvo města Pardubic 

rozhodne o poskytnutí dotace a její výši.  
 

6. Poskytnutí dotace je vázáno na finanční spoluúčast žadatele, přičemž maximální výše dotace je 90 % 
celkových vynaložených nákladů projektu. Ve smlouvě o poskytnutí dotace bude sjednána 
podmínka minimální výše finanční spoluúčasti žadatele. V případě nesplnění podmínky této 
stanovené finanční spoluúčasti je žadatel povinen vrátit poměrnou část dotace na účet statutárního 
města Pardubice.  

 
 
 

V.  
Uznatelné a neuznatelné náklady 

 
1. Uznatelnými náklady pro čerpání dotací z Programu podpory rodinných center mohou být pouze 

takové, které přímo souvisí s podpořeným projektem či činností a bez jejichž vynaložení by 
podporovaný projekt či činnost nemohly být realizovány a zároveň tyto náklady vyhovují zásadám 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.  
 
a) Uznatelné náklady jsou v souladu s finančním rozpočtem, který je součástí žádosti o poskytnutí    

dotace či upraveným rozpočtem na základě schválené výše poskytnuté dotace. 
 

b) Uznatelnými náklady jsou náklady vynaloženém v příslušném kalendářním roce, zaznamenané 
v účetnictví, kontrolovatelné a doložitelné originály účetních dokladů.  

 
2. Neuznatelnými náklady pro čerpání dotací z Programu podpory rodinných center jsou: 

 
a) Výdaje na stravování, pohoštění, občerstvení, dary, prezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček 

a podobných finančních produktů, vč. 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), investiční výdaje, pojištění majetku, bankovní 
poplatky, správní a soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH 
(pokud je příjemcem dotace plátce DPH). 
 

b) Investiční náklady, nebyla-li dotace schválena jako investiční (pořízení nebo technické 
zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, přičemž dlouhodobým 
hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní 
cena vyšší než 40.000,- Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba  
použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60.000,- Kč, a to včetně 
modernizace), nákupy pozemků a budov. 
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c) Mzdové náklady, výdaje na zaměstnance (životní pojištění, penzijní pojištění), cestovné.  

 
d) Pořádání výjezdních zasedání, teambuildingů, zahraničních služebních cest, úhrada jízdného 

a vstupů na kulturní akce, památky, sportovní zařízení atd.  
 

e) Telefonní kupony a roaming, kancelářské potřeby, které nejsou specifikovány (na účetním 
dokladu musí být uveden výčet položek), nákup elektroniky v celkové hodnotě nad 10 tis. Kč. 
 

f) Jakákoli přímá podpora klientů – tj. dárky, odměny pro děti v soutěžích, balíčky, sportovní 
vybavení, hračky, knihy apod. – tzn. nákup vybavení, které nezůstane v zařízení pro potřeby 
organizace. 

 
VI. 

Všeobecné podmínky 
 

1. Dotace může být poskytnuta, pokud žadatel předloží žádost o dotaci, rozpočet, finanční zajištění 
projektu, závěrečnou zprávu o realizaci projektu z předešlého roku a ostatní povinné přílohy. 
Rozpočet na daný rok uvedený v žádosti bude výchozí při schvalování dotace. Žadatel, kterému bude 
dotace navržena v jiné výši, než o kterou žádal, dodá na základě výzvy 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 konečné vyúčtování. V případě 
nedodržení rozpočtu je příjemce dotace povinen vrátit odpovídající část dotace poskytovateli. 
 

 
2. Příjemce dotace se zavazuje: 

a) použít poskytnutou dotaci pouze na činnosti, které jsou v souladu s veřejnoprávní smlouvou. 
Odpovědnost za to, že poskytnuté prostředky budou použity pouze ke sjednanému účelu, nese 
statutární zástupce organizace (příjemce). V případě změn v osobě statutárního zástupce je 
nový statutární zástupce povinen písemným prohlášením převzít odpovědnost vyplývající ze 
stávající veřejnoprávní smlouvy, 

b) v konkrétních případech předložit na požádání reálné údaje o celkové činnosti organizace, 

c) umožnit členům Komise pro rodinu a pracovníkům odboru sociálních věcí Magistrátu města 
Pardubic seznámit se s realizací činnosti, související s poskytnutou finanční dotací a poskytnout 
součinnost při provádění finanční kontroly, 

d) neprodleně oznámit odboru sociálních věcí změnu stanov, bankovního spojení, statutárního 
zástupce a jiné změny (např. změna v projektu), které mohou podstatně ovlivnit náplň aktivit 
a způsob finančního hospodaření, 

e) vhodnou formou prezentovat poskytovatele dotace na veřejnosti. Jakékoliv použití loga 
statutárního města Pardubic musí být schváleno Kanceláří primátora, úsekem vnějších vztahů 
Magistrátu města Pardubic. Náhledy na schválení použití loga bude příjemce dotace zasílat na 
e-mailovou adresu propagace@mmp.cz. 

 
3.    Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
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VII. 

Vyúčtování a závěrečné vyhodnocení dotace 
 

1. Příjemce má povinnost vést získanou dotaci ve svém účetnictví odděleně tak, aby z něj bylo možno 
zjistit údaje o použití dotace. Poskytnutá dotace v daném roce musí být v tomtéž roce využita 
a vyúčtována nejpozději do 31.12., není-li ve smlouvě o poskytnutí dotace stanoveno jiné datum. 

 
2. Příjemce je povinen předložit oddělení ekonomickému a rozvojových koncepcí odboru sociálních 

věcí Magistrátu města Pardubic závěrečné vyhodnocení a vyúčtování projektu včetně kopií 
prvotních účetních dokladů nejpozději do data, které je uvedeno ve veřejnoprávní smlouvě. 

 
3. Současně s vyúčtováním bude předložena závěrečná zpráva o realizaci projektu. 
 
4. Dotace bude použita k účelu stanovenému ve smlouvě o poskytnutí dotace na finanční položky 

uvedené v rozpočtu, které jsou součástí smlouvy o poskytnutí dotace. V závěrečném vyúčtování 
může být akceptovaná max. 10 % odchylka u jednotlivých položek uvedených v rozpočtu. V případě 
přesunu finančních položek v rozpočtu o možnou odchylku (pouze v uplatněných položkách) doloží 
příjemce k vyúčtování novou úpravu rozpočtu. 

 
5. Pokud bude dotace použita k jiným účelům, než je předmětem smlouvy, vrátí příjemce celou 

finanční částku, která byla použita na jiný účel bez odkladu na účet poskytovatele.  
 
6. Nevyčerpané prostředky na projekt, který byl realizován úsporněji nebo se neuskutečnil vůbec, 

je nutné vrátit nejpozději do konce daného kalendářního roku na účet města.  
 
7. V případě, že vyúčtování nebude doloženo v řádném termínu, bude příjemce písemně vyzván 

k vrácení poskytnuté dotace v plné výši. 
 
8. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat účetnictví příjemce týkající se všech dotací, které příjemce 

obdržel. Pro tyto případy se příjemce zavazuje poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost. 
Komise může navrhnout Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic účelově vázat využití 
finančních prostředků. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách města Pardubic po schválení 
jednotlivých dotací v orgánech města.  
 

2. Zřizovaným příspěvkovým organizacím a městským obvodům nelze dotaci z Programu podpory 
rodinných center poskytnout. 

 
3. Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Pardubic dne  
 
 
Příloha č. 1a) Kritéria hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory rodinných center  
                  1b) Kritéria pro stanovení výše dotace 
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   Příloha č. 1a 

 
Kritéria hodnocení žádostí o dotaci  

1. Kvalita projektu: 
Obsah projektu odpovídá vyjádřenému záměru Programu podpory rodinných center 
na území města Pardubice a je v souladu s Komunitním plánem sociálních a souvisejících 
služeb města Pardubic na období 2021-2025 a dokumentem Pardubice – město přátelské 
rodině                                            (ano/ne)* 
*Pokud bude označena u položky možnost NE, projekt je vyřazen z dalšího hodnocení! 
 
2. Hodnotící kritéria:  

 
Kritérium 

Max. 
počet  
bodů 

Splňuje  
 

Splňuje 
částečně 

Nesplňuje  
 

1. Shoda projektu s účelem 
dotace 30 30 15 0 

2. Očekávaný přínos pro 
rodiny a komunitu  40 40 20 0 

3. Velikost cílové skupiny – 
počet pardubických rodin 10 10 5 0 

4. Dostupnost pro rodiny se 
specifickými potřebami 20 20 10 0 

Celkem  100    
 
Minimální počet dosažených bodů pro stanovení výše dotace je 50 bodů. 
 
 

Příloha č. 1b 
 
Kritéria pro stanovení výše dotace: 
Každá žádost bude posouzena podle navržených kritérií bodového hodnocení. Hodnocením získá každá 
žádost svůj koeficient, který se vypočítá podle vzorce:  

k = 
počet obdržených bodů 
maximálně možný počet 
bodů 

Následně u každé žádosti bude provedena redukce požadované částky tak, že bude vynásobena 
příslušným koeficientem: 

redukovaná částka = částka uvedená v žádosti o dotaci * k 

Posledním krokem bude stanovena výše dotace pro každou žádost jako podíl redukované částky 
a součtu všech redukovaných částek vynásobený celkovým objemem finančních prostředků k rozdělení: 

dotace v Kč = redukovaná částka *   vyčleněné finanční prostředky ∑ všech redukovaných částek 
 
Vypočtená částka dotace bude zaokrouhlena na stovky směrem dolů. 
Na stejný projekt může žadatel požádat o dotaci u statutárního města Pardubice pouze z jednoho zdroje. 
 
 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 5 měsíců od podání žádosti.  
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 81. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 15.03.2021 od 10:00 hodin  

prostřednictvím videokonference 

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

 

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- Zprávy č. 13, 14 a 26 byly staženy z programu jednání 
- Byla doplněna nová zpráva „Darovací smlouva“, která byla zařazena místo staženého bodu č. 

13 

Program 81. řádné schůze RmP dne 15.03.2021 byl schválen takto: (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

1. Výroční zpráva Městské policie Pardubice 
P: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 

2. Výroční zpráva Komise pro dopravu 2020 
P: Jirsa Vojtěch, zastupitel města Pardubic 
Z: Bureš Pavel, odbor dopravy 

3. Výroční zpráva komise pro bezpečnost a prevenci kriminality za rok 2020 
P: Chmelík Jiří, předseda komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 
4. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory sportu - tradiční a významné akce 

P: Herudek Miroslav, předseda komise pro sport 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

5. Výroční zpráva komise pro rodinu a děti za rok 2020 
P: Parchanská Pavlína, předsedkyně komise pro rodinu a děti 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Polednová Nela, odbor sociálních věcí 
6. Výroční zpráva Komise pro strategii a Smart City za rok 2020 

P: Příhoda Leoš, předseda Komise pro strategii a smart city 
Z: Příhoda Leoš, Komise pro strategii a smart city 

Doležalová Blanka, odbor rozvoje a strategie 
7. Výroční zpráva kulturní komise za rok 2020 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Beran Martin, předseda kulturní komise 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Strnadová Lucie, odbor školství, kultury a sportu 

8. Výroční zpráva komise pro bytové a nebytové prostory za rok 2020 
P: Hovorka Pavel, místopředseda komise pro bytové a nebytové prostory 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
9. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

P: Hovorka Pavel, místopředseda komise pro bytové a nebytové prostory 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
10. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí 
v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Pilař Martin, odbor majetku a investic 
11. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu - OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Pilař Martin, odbor majetku a investic 
12. Doubravice č.p. 47 - dohoda o umístění zařízení - dodatek 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Pilař Martin, odbor majetku a investic 

Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
13. Darovací smlouva 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Rejda Jiří, zastupitel města Pardubic 

Z: Procházková Jana, odbor sociálních věcí 
Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
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14. Volba nové přísedící Okresního soudu v Pardubicích - STAŽENO 
 
15. Revokace usnesení - pozemky 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Vodrážková Soňa, odbor majetku a investic 
16. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 
17. Zajištění výkonu nařízené karantény pro osoby bez přístřeší 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 
18. Odpis zmařených investic na odboru majetku a investic 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Vaníčková Jitka, odbor majetku a investic 
19. Nařízení o stanovení maximálních cen některých služeb krematoria 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
20. Přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubice za rok 2021 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Dvořáková Petra, odbor ekonomický 
21. III. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
22. 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 
23. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
24. Plán investičního rozvoje MFA 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Šebek Ondřej, místopředseda představenstva RfP a.s. 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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25. BK Pardubice a. s. - Akcionářská smlouva (návrh složení pracovní skupiny) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

26. Řízení projektů 
 
27. Směrnice - Portfolio projektů 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

28. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
29. Strategický plán rozvoje města - Akční plán na rok 2021 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Doležalová Blanka, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
30. Svěřenská smlouva s LinkCity 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 
31. Spolupráce se ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s. 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 

32. Projektový záměr - Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

33. Projektový záměr - Rozšíření kapacit MŠ 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

34. 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 
35. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory bezbariérovosti 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
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36. Akční plán pro oblast školství 2021 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
37. Úprava platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, Benešovo 
náměstí 590 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
38. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací ve školství 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Harvánková Jana, odbor školství, kultury a sportu 
39. Strategie bydlení města Pardubic - akční plán pro rok 2021 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Štefanča Branislav, odbor rozvoje a strategie 
40. Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb 
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Burdová Martina, odbor sociálních věcí 
41. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Polednová Nela, odbor sociálních věcí 
42. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - KP 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kyncl Jiří, kancelář primátora 

43. Program XXX. zasedání ZmP dne 25.03.2021 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Pešková Alena, kancelář primátora 
44. Diskuse 
 
Informativní zpráva: 
 
Plnění usnesení č. Z/1609/2020 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 
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II. 
Schválení usnesení z předchozích schůzí RmP a jmenování ověřovatelů z 81. řádné 

schůze RmP dne 15.03.2021 

Zápis a usnesení ze 78. řádné schůze, 79. mimořádné schůze a 80. mimořádné schůze byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu z 81. řádné schůze RmP byli jmenováni Jan Nadrchal 
            Ludmila Ministrová 
 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Výroční zpráva Městské policie Pardubice 

 
Zpravodaj: Rostislav Hübl, ředitel Městské policie Pardubice 

- Stručně okomentoval předložený materiál a zdůraznil, že se v posledním roce podařilo výrazně 
snížit stav lidí bez domova. 

 
Rozprava: 
Vít Ulrych – vznesl dotaz, jakým způsobem se podařilo tak výrazný úbytek zajistit. 
Reagoval R. Hübl – kooperací a vzájemnou informovaností městské policie, sociálních služeb, záchytné 
stanice a SKP centra, tyto lidi se podařilo vrátit do jejich rodných měst. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5285/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Zprávu o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2020. 

2 
Výroční zpráva Komise pro dopravu 2020 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- Stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5286/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
výroční zprávu Komise pro dopravu za rok 2020 

 

3 
Výroční zpráva komise pro bezpečnost a prevenci kriminality za rok 2020 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5287/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
výroční zprávu o činnosti Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při RmP za rok 2020, která 
je přílohou č. 1 tohoto návrhu usnesení. 

 

4 
Dotace a veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory sportu - tradiční a významné 

akce 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5288/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh poskytnout dotace z Programu podpory sportu – tradiční a významné sportovní akce 
subjektům uvedeným v tabulce č. 1, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory sportu – tradiční 
a významné sportovní akce ve znění dle přílohy č. 2 - 6 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5289/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory sportu – tradiční a významné sportovní akce subjektům 
uvedeným v tabulce č. 2, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty, kterým byla schválena dotace z 
Programu podpory sportu – tradiční a významné sportovní akce dle přílohy č. 1 uvedené v bodu I. 
tohoto usnesení č. 2.  
Z.: Ivana Liedermanová  
T.: 31.12.2021 
 
 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce č. 3, která je přílohou č. 
1 tohoto usnesení. 
 

5 
Výroční zpráva komise pro rodinu a děti za rok 2020 

Zpravodaj: Pavlína Parchanská, předsedkyně komise pro rodinu a děti 
 

- okomentovala předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5290/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
výroční zprávu o činnosti komise pro rodinu a děti za rok 2020, která je přílohou č. 1 tohoto 
usnesení. 
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6 
Výroční zpráva Komise pro strategii a Smart City za rok 2020 

Zpravodaj: Leoš Příhoda, předseda komise pro strategii a Smart City 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5291/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
výroční zprávu o činnosti Komise pro strategii a Smart City, která je přílohou tohoto usnesení. 

 

7 
Výroční zpráva kulturní komise za rok 2020 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5292/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
předloženou výroční zprávu o činnosti kulturní komise za rok 2020. Výroční zpráva je přílohou č. 1 
tohoto usnesení. 

 

8 
Výroční zpráva komise pro bytové a nebytové prostory za rok 2020 

Zpravodaj: Pavel Hovorka, předseda komise pro bytové a nebytové prostory 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5293/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
výroční zprávu o činnosti komise pro bytové a nebytové prostory za rok 2020. 

 

9 
Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

Zpravodaj: Pavel Hovorka, předseda komise pro bytové a nebytové prostory 
- podrobně okomentoval předložené návrhy 

 
Rozprava: 
Jiří Rejda – vznesl dotaz na možné úlevy pro podnikatele na nájemném prostor, které nemohly být 
v důsledku vládních opatření využívány 
Reagoval P. Hovora – většina podnikatelů nevyužívá vládní kompenzační programy, protože vyplnění 
žádostí je pro ně velmi komplikované. Dle stanoviska komise k této problematice je ale proto 
nekoncepční ochuzovat o finanční prostředky získávané z nájemného městský rozpočet, když stát 
pomoc ve formě kompenzací nabízí. 
Reagoval J. Rejda – navrhl jako řešení poskytnout podnikatelům pomocnou ruku ve formě zpracování 
metodiky pro vyplňování žádostí k vládním kompenzačním programům. 
Reagoval P. Hovorka – na dalším jednání komise vznese dotaz, zda by např. v této věci byla vůle na 
vznik pracovní skupiny, nicméně s ohledem na časové možnosti členů komise spíše doporučil toto 
případně řešit na příslušném odboru magistrátu. 
 
Dále byl v rámci diskuse řešen návrh č. 11 týkající se bývalé budovy MŠ Doubek, bylo doporučeno 
tuto budovu prodat, je možné ji považovat za zbytný majetek → předkladateli bylo doporučeno návrh 
stáhnout s tím, že jej rada města ještě projedná. → předkladatel zprávy návrh akceptoval a návrh č. 
11 stáhl. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5294/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Doporučuje 
udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a povinností z nájemní smlouvy uzavřené  dne 
1.9.2002 týkající se prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v přízemí budovy čp. 2550 
(označené jako objekt občanské vybavenosti), která je součástí  pozemku  označeného  jako 
stavební parcela č.parc.st. 5419, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, ze spol. 
Rehabilitace Jiřina Tučková s.r.o., IČ 066 57 061, se sídlem Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, na Mgr. Janu Jedličkovou, IČ 765 14 200 se sídlem 53003 Pardubice - Bílé 
Předměstí, Holubova 713. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic udělit souhlas pronajímatele podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.04.2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5295/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Doporučuje 
změnu užívání nebytového prostoru o výměře  127,03 m2, nacházející se v přízemí budovy čp. 983 
ul. Jana Zajíce, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 972, k.ú. 
Studánka, obec Pardubice, část obce Studánka tak, že ji využije pro zřízení knihovny Městský obvod 
Pardubice III, IČ 002 74 046, se sídlem Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice s tím, že provede na vlastní 
náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zajistit změnu užívání nebytového prostoru podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.4.2021 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5296/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu užívání nebytového prostoru o výměře 45,79 m2 v budově čp. 980 Erno Košťála, která je 
součástí pozemku označeného jako stavební parcela č. parc. st. 896, k.ú. Studánka, obec Pardubice, 
část obce Studánka tak, že ji využije jako služebnu k plnění svých úkolů Městská policie Pardubice, 
IČ 002 74 046, se sídlem Pernerova ul. 443, 530 02 Pardubice s tím, že provede na vlastní náklady 
změnu účelu užívání na stavebním úřadě, bude-li třeba. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zajistit změnu užívání nebytového prostoru podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.4.2021 
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Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5297/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr změny nájemní smlouvy ze dne 1.4.2020, jejímž předmětem je prostor označený jako garáž 
č. 5 o výměře 24,85 m2 nacházející se v přízemí budovy čp. 513 ul. Bělehradská, která je postavená 
na pozemcích označených jako stavební parcely č.parc.st. 9682, 9683 a 9684, k.ú. a obec Pardubice, 
část obce Polabiny, uzavřené s panem XXXXXXXXXXXXX. Změna bude spočívat ve zvýšení částky 
nájemného z 400,- Kč/m2/rok bez DPH na částku 450,- Kč/m2/rok bez DPH a v prodloužení nájemní 
smlouvy o 1 rok. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zveřejnit záměr podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2021 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5298/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor označený jako nebyt č. 2317 o výměře 19,89 m2  a 
prostor označený jako nebyt č. 2314 o výměře 28,38 m2 (místnost 205) a 16,93 m2 (místnost 206) 
nacházející se v 1.patře objektu č. 23 v areálu čp. 324 J. Palacha, stojící na pozemku označeném 
jako st.p.č. 864/23 k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, Spolku Spanish Club, IČ 043 
48 541, se sídlem Jiránkova 2297, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, dohodou k 31.3.2021. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2021 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/5299/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy na prostor o výměře 40,6  m2  nacházející se v přízemí budovy čp. 1013-
1014, ve vchodě čp. 1013, stojící na pozemcích  označených jako st.p.č. 1012/1 a 1012/2 k.ú. 
Studánka, obec Pardubice, část obce Studánka, se spolkem Národní rada osob se zdravotním 
postižením České republiky, z.s., IČ 708 56 478, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice (Praha 7), 
170 00 Praha, dohodou k 31.3.2021. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2021 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/5300/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy na prostor o výměře 20,70  m2   označeného jako nebyt č. 2315 
nacházejícího  se v 1.patře objektu č. 23 v areálu čp. 324 J. Palacha, stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 864/23 k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, se spolkem 
Mydive z.s.,  IČ 064 19 216, se sídlem Jilemnického 2228, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
dohodou k 31.3.2021. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic  uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy  podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.03.2021 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/5301/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr  prodeje 2 jednotek:  
- č. 2449/100, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy  čp. 2449, 2450, 2451 a 
2452,  ve vchodě čp. 2449, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela 
č.parc.st. 5029, Devotyho ul.,  včetně id. podílu  710/27459 na společných částech domu čp. 2449, 
2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5029,  id. podílu  710/27459 na 
pozemku označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí; 
- č. 2449/101, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy  čp. 2449, 2450, 2451 a 
2452,  ve vchodě čp. 2449,  která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela 
č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu  700/27459 na společných částech domu čp. 2449, 
2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, id. podílu  700/27459 na 
pozemku označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zveřejnit záměr prodeje podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.04.2021 
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Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání o výměře 127,03 m2,  nacházející se v přízemí 
budovy čp. 983 ul. Jana Zajíce, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela 
č.parc.st. 972, k.ú. Studánka, obec Pardubice, část obce Studánka se společností  Demoland s.r.o., IČ 
094 97 200, se sídlem Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, účel nájmu - prodejna s barefootovou 
(bosou) obuví a doplňkový sortiment, odborné konzultace), výše nájemného 1.417,- Kč/m2/rok bez 
DPH, doba nájmu neurčitá. Nájemce provede na vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním 
úřadě, bude-li třeba. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o nájmu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.4.2021 
 
 
Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání o výměře 127,03 m2, nacházející se v přízemí 
budovy čp. 983 ul. Jana Zajíce, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela 
č.parc.st. 972, k.ú. Studánka, obec Pardubice, část obce Studánka s panem Tuan Son Truong, IČ 028 
32 844, Boční 1534, 530 03 Pardubice – Bílé Předměstí, účel nájmu - prodejna se smíšeným zbožím: 
domácí potřeby, drogerie, textil, výše nájemného 1.410,-Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá. 
Nájemce provede na vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě, bude-li třeba. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o nájmu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.4.2021 
 
 
Návrh usnesení č. 011 byl stažen                

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr  prodeje  st.p.č. 641 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení 
čp. 693 ul. K Dubině a pozemku označeného jako p.p.č. 905, vše v obci Pardubice, k.ú. Svítkov. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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odboru majetku a investic zveřejnit záměr prodeje podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.04.2021 
 
 
Návrh usnesení č. 012 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
prominutí nájemného (100%) ve výši 28.534,- Kč bez DPH za období od 1.1.2021 do 28.2.2021 Ing. 
Jindřichu Binasovi, IČ 684 64 576, se sídlem kpt. Nálepky 2384, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, 
který je nájemcem prostoru sloužícího podnikání označ. jako jednotka č. 2234/115, nacházejícího se v 
přízemí budovy čp. 2232, 2233, 2234 a 2235, ve vchodě čp. 2234, ul. nám. Dukelských hrdinů, která je 
postavená na pozemcích označených  jako stavební parcely č.parc.st. 4233, 4234, 4235 a 4236 k.ú. a 
obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zajistit prominutí nájemného podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.04.2021 
 
 
Návrh usnesení č. 013 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
prominutí nájemného (30%) ve výši 86.464,80 Kč bez DPH za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 
společnosti EHSF s.r.o., IČ 056 47 240, se sídlem ul. Demokratické mládeže 1304, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, která je nájemcem prostoru označeného jako nebyt č. 2003 a 3003 nacházejícího 
se v přízemí objektu č. 20 a 30 v areálu čp. 324 J. Palacha, stojícího na pozemku označeném jako 
st.p.č. 958/1 k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zajistit prominutí nájemného podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.04.2021 
 
 
Návrh usnesení č. 014 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
prominutí nájemného (100%) ve výši 13.782,- Kč bez DPH za období od 1.1.2021 do 28.2.2021 paní 
Barboře Pohankové, IČ 667 78 549, se sídlem Jižní 361, Mikulovice, 530 02 Pardubice, která je 
nájemcem prostoru sloužícího podnikání označ. jako jednotka č. 2255/17, nacházejícího se v přízemí 
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budovy čp. 2252, 2253, 2254 a 2255, ve vchodě čp. 2255, ul. Lexova, která je postavená na 
pozemcích označených  jako stavební parcely č.parc.st. 4128, 4129, 4130, 4131, 4132 a 4133 k.ú. a 
obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zajistit prominutí nájemného podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.04.2021 
 
 
Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
prominutí nájemného (100 %) ve výši 3.998,94 Kč bez DPH za období od 1.2.2021 do 31.3.2021 
Spolku Spanish Club, IČ 043 48 541, se sídlem Jiránkova 2297, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
který je nájemcem prostoru označeného jako nebyt č. 2317 o výměře 19,89 m2  a prostoru 
označeného jako nebyt č. 2314 o výměře 28,38 m2 (místnost 205) a 16,93 m2 (místnost 206) 
nacházejících se v 1.patře objektu č. 23 v areálu čp. 324 J. Palacha, stojícího na pozemku označeném 
jako st.p.č. 864/23 k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zajistit prominutí nájemného podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.04.2021 
 

10 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 

- stručně okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5302/2021               (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-2021-016 „MŠ 
Winterova – rekonstrukce kuchyně“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
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• STAKVO s.r.o., IČO: 27472221 
• INSTAV Hlinsko a.s., IČO: 25284959 
• TIMRA s.r.o., IČO: 04806859 
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 25968203 
• BW - Stavitelství, s.r.o., IČO: 15049752. 
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-2021-016 „MŠ Winterova – rekonstrukce kuchyně“ hodnotící komisi v tomto 
složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Vratislava Šišková - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5303/2021               (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-2021-017 
„DDM Beta - oprava rozvodů vody v suterénu“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:  
• Instal Hanousek s.r.o., IČO: 06671918 
• PLYNTOP JM s.r.o., IČO: 28827058 
• GASKOMPLET cz s.r.o., IČO: 26002418 
• VTP-Mont s.r.o., IČO: 27525457 
• EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o., IČO: 25269674. 
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-2021-017 „DDM Beta - oprava rozvodů vody v suterénu“ hodnotící komisi v 
tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Martina Sigmundová - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5304/2021               (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-2021-018 
„Rekonstrukce dětského hřiště Jesničánky“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO: 25253361 
• BAUSET CZ, a.s., IČO: 63217139 
• MIROS Pardubice a.s., IČO: 27523934 
• KAVE Bau s.r.o., IČO: 24135658 
• HOLD, s.r.o., IČO: 45538425. 
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-2021-018 „Rekonstrukce dětského hřiště Jesničánky“ hodnotící komisi v 
tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Milan Ujec - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5305/2021               (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-2021-019 „CS 
Průmyslová – úsek od ul. Kyjevská po Foxconn“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:  
• Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO: 25253361 
• M - SILNICE a.s., IČO: 42196868 
• MIROS Pardubice a.s., IČO: 27523934 
• SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599  
• HOLD, s.r.o., IČO: 45538425. 
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-2021-019 „CS Průmyslová – úsek od ul. Kyjevská po Foxconn“ hodnotící 
komisi v tomto složení: 
•   Ing. Petr Kvaš – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Eva Klívarová - OITS/OMI. 



  19 

 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5306/2021               (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-2021-011 „BD 
Rokycanova 2654 – sanace terasy nad bytovou jednotkou č. 12“ níže uvedené dodavatele pro 
vyzvání k podání nabídky:  
• STAKVO s.r.o., IČO: 27472221 
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 25968203 
• Jan Krista, IČO: 62710273 
• DM Stavby CZ s.r.o., IČO: 04639014 
• Agrostav Pardubice a.s., IČO: 46506053. 
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-2021-011 „BD Rokycanova 2654 – sanace terasy nad bytovou jednotkou č. 
12“ hodnotící komisi ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martin Pilař – OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5307/2021               (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-2021-012 „BD 
Varšavská 213, 214 – rekonstrukce výtahů“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• DK výtahy s.r.o., IČO: 05752701 
• Výtahy Pardubice a.s., IČO: 13582101 
• Petr Kesler – Výtahy VROM s.r.o., IČO: 42933901 
• Výtahy EVIS s.r.o., IČO: 02346648 
• Miroslav Jehlička – ROVEX, IČO: 11033967. 
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-2021-012 „BD Varšavská 213, 214 – rekonstrukce výtahů“ hodnotící komisi 
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ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martin Pilař – OMI. 

11 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5308/2021               (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-2021-004 „MŠ Hostovice – rekonstrukce elektroinstalace“ dodavateli 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 
25253361, s nabídkovou cenou 1.879.481,34 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5309/2021               (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-2021-005 „DDM Beta - rekonstrukce střechy nad přízemní částí“ dodavateli 
DM Stavby CZ s.r.o., Palackého třída 1948, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 04636601, s 
nabídkovou cenou 5.191.215,15 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5310/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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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-2021-006 „DDM Beta - výměna oken“ dodavateli PT point s.r.o., Pardubice, 
Nádražní 292, PSČ 533 51, IČO: 25944312, s nabídkovou cenou 5.932.070,09 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5311/2021               (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-2021-007 „Dostihové závodiště - posílení přívodu NN pro zadní část areálu“ 
dodavateli TIMRA s.r.o., Semtín 85, 530 02 Pardubice, IČO: 04806859, s nabídkovou cenou 
399.120,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5312/2021               (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-2021-002 „Zpracování PD – oprava 16 volných bytových jednotek v majetku 
města Pardubic“  dodavateli HMP top s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27502180 za 
nabídkovou cenu 395.050,- Kč bez DPH. 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5313/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-015 „Aquacentrum – oprava 
ochozů výcvikového a dětského bazénu - PD“ dodavateli CODE spol. s r.o., Na Vrtálně 84, 530 03 
Pardubice, IČO: 49286960 s nabídkovou cenou 120.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5314/2021               (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. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-021 „Areál Skateparku – 
zpracování Modelu budoucího koncesního vztahu“ společnosti NEWTON Business Development, 
a.s., Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1, IČ: 27455947, s nabídkovou cenou 149.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/5315/2021               (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. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-022 „Areál Koupaliště 
Cihelna – zpracování Modelu budoucího koncesního vztahu“ společnosti NEWTON Business 
Development, a.s., Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1, IČ: 27455947, s nabídkovou cenou 
149.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/5316/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-76 bez náhrady uzavřené se 
zhotovitelem společností ILBprostav s.r.o., IČO: 288 10 180, se sídlem Na Kopci 316, 530 02 
Mikulovice, a objednatelem Statutárním městem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 
Pardubice, IČO: 00274046, na akci „Zpracování projektové dokumentace na vybudování: Stanoviště 
kontejnerů“. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-76 bez náhrady uzavřené se 
zhotovitelem společností ILBprostav s.r.o., IČO: 288 10 180, se sídlem Na Kopci 316, 530 02 
Mikulovice, a objednatelem Statutárním městem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 
Pardubice, IČO: 00274046, na akci „Zpracování projektové dokumentace na vybudování: Stanoviště 
kontejnerů“.  
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 31.5.2021 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/5317/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 17 odst. 
2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné zakázky č. OMI-VZMR-
2019-44 „Stanoviště kontejnerů – III. etapa – PD“ o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
20.9.2019 a to na základě změnového listu č. 1, upravujícího změnu rozsahu požadovaných prací 
vzniklou při zpracování projektové dokumentace se zhotovitelem ILBprostav s.r.o., Na Kopci 316, 
53002 Mikulovice, IČO: 28810180, s cenou méněprací ve výši - 64.000,- Kč bez DPH a cenou 
víceprací ve výši 14.000,- Kč bez DPH.  Současně se mění termín dokončení díla ve stupni 
projektové dokumentace pro provádění stavby u stavebních objektů SO 07 ul. Železničního pluku a 
SO 10 ul. Generála Svobody z 4 týdnů od nabytí pravomoci územního rozhodnutí na 4.6.2021. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.9.2019 s dodavatelem ILBprostav s.r.o., Na Kopci 
316, 53002 Mikulovice, IČO: 28810180, v rámci akce „Stanoviště kontejnerů – III. etapa – PD“, na 
základě změnového listu č. 1, upravujícího změnu rozsahu požadovaných prací vzniklou při 
zpracování projektové dokumentace, s celkovou cenou (méněpráce a vícepráce) ve výši - 50.000,- 
Kč bez DPH. Současně se mění termín dokončení díla ve stupni projektové dokumentace pro 
provádění stavby u stavebních objektů SO 07 ul. Železničního pluku a SO 10 ul. Generála Svobody z 
4 týdnů od nabytí pravomoci územního rozhodnutí na 4.6.2021.  
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 31.5.2021 

12 
Doubravice č.p. 47 - dohoda o umístění zařízení - dodatek 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5318/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o umístění a provozování koncových prvků varování a vyrozumění 
na objektu Doubravice č.p. 47 se společností Explosia a.s., se sídlem Semtín 107, 530 02 Pardubice, 
IČO: 25291581, který je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít dodatek k dohodě o umístění a provozování koncových prvků 
varování a vyrozumění na objektu Doubravice č.p. 47 se společností Explosia a.s., se sídlem Semtín 
107, 530 02 Pardubice, IČO: 25291581. 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
T: 31. 3. 2021 

13 
Darovací smlouva 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5319/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Pardubice jako obdarovaným a obchodní 
společností Foxconn European Manufacturing Sevices, s.r.o., IČO: 25965361, se sídlem U Zámečku 
27, 530 03 Pardubice, jako dárcem, jejímž předmětem je darování IT vybavení pro dobročinné 
účely. Znění darovací smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu mezi statutárním městem Pardubice jako obdarovaným a obchodní 
společností Foxconn European Manufacturing Sevices, s.r.o., IČO: 25965361, se sídlem U Zámečku 
27, 530 03 Pardubice, jako dárcem, dle bodu I. tohoto usnesení, ve znění, která je přílohou tohoto 
usnesení. 
Z: M. Charvát 
T: 26.3.2021 
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14 
Volba nové přísedící Okresního soudu v Pardubicích  

STAŽENO 

 
 

15 
Revokace usnesení - pozemky 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- u návrhu č. 2 změnil jeho stav na nedoporučený ke schválení 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5320/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh zrušení usnesení č. Z/1512/2020 bod I. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č.  742/13 o výměře cca 68 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1043-
49/20 ze dne 10. 8. 2020 ve výši 700,- 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve 
výši 2.400,- Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh změny stávajícího textu uvedeného v usnesení č. Z/393/2019 bod XXVI. týkajícího se 
odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5207/11 o výměře 479 m2, v k.ú. Pardubice, z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, z původního textu „za kupní cenu 249.120,- Kč“ na 
text „za kupní cenu 1.437.000,- Kč, tj. 3.000,- Kč/m2“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
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16 
Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5321/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č.XXXXXXXXXXXXX o velikosti 1+1 (47,35 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXXXX a paní XXXXXXXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXXXXX, dle § 2270 obč. zák., na dobu určitou – do 31. 3. 2022, s automatickým 
obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5322/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2+1 (59 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a paní 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 31. 3. 2022, s automatickým 
obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2021 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5323/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (33,05 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, právnické osobě – Východočeské divadlo 
Pardubice, IČ: 00088358, se sídlem U Divadla čp. 50, Pardubice, PSČ 530 02, zastoupené Mgr. 
Petrem Dohnalem, ředitelem divadla, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 100,-- Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2021 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5324/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (50,84 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, právnické osobě – Východočeské divadlo Pardubice, IČ: 00088358, se 
sídlem U Divadla čp. 50, Pardubice, PSČ 530 02, zastoupené Mgr. Petrem Dohnalem, ředitelem 
divadla, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 100,-- Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5325/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2+1 (40 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, právnické osobě – Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ: 
63217066, se sídlem Teplého 2141, Pardubice, PSČ 532 20, zastoupené Ing. Tomášem Pelikánem, 
místopředsedou představenstva, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 100,-- Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5326/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (33,05 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, právnické osobě – SKP centrum o.p.s., IČ: 
27534804, se sídlem Jungmannova čp. 2550, Pardubice, PSČ 530 02, zastoupené Mgr. Jiřím 
Pitašem, ředitelem společnosti, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 60,-- Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5327/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 3+1 (60,41 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, nově zřízené právnické osobě – Památník Zámeček Pardubice, 
příspěvková organizace, IČ: 09812806, se sídlem Pernštýnské náměstí čp. 1, Pardubice, PSČ 530 02, 
zastoupené Mgr. Viktorem Janákem, ředitelem organizace, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 
100,-- Kč/m2/1měsíc, a to však nejdříve ke dni vzniku této příspěvkové organizace tj. nejdříve ke 
dni 1.4.2021. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/5328/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (46,58 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – po 
dobu trvání pracovního poměru ke Statutárnímu městu Pardubice - OSA – oddělení deliktů 
provozovatele vozidla, za nájemné ve výši 80,--Kč/m2/1měsíc. 
Jedná se o služební byt. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/5329/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (59,71 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 6. 
1. 2021 do 5. 1. 2022, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/5330/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (46,58 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a paní 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, dle § 2270 obč. zák., na dobu neurčitou, za nájemné ve 
výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/5331/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (42,56 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a paní 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, dle § 2270 obč. zák., na dobu určitou - do 31. 3. 2022, s 
automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/5332/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu bytu č. XXXXXXXXXXXXX, o velikosti 3+1, v XXXXXXXXXXXXX. nadzemním 
podlaží domu čp. XXXXXXXXXXXXX, ulice XXXXXXXXXXXXXv Pardubicích, čj.: XXXXXXXXXXXXX ze 
dne XXXXXXXXXXXXX, uzavřené s paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, panem 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX 
Změna bude spočívat ve zvýšení výměry pronajímaných prostor z původních 79,41 m2 na 81,10 m2. 
V souvislosti s tím dojde také ke zvýšení nájemného o 123,- Kč a nájemné tak bude činit nově 
měsíčně 5.677,-- Kč. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít dodatek k nájemní smlouvě dle bodu I. tohoto usnesení 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/5333/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
1. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 3. 2021 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, 
ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
2. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 3. 2021 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2 + 1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
3. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 3. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, a panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo 
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velikosti 2 + 1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
4. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 3. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3 + 1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
5. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 3. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, 
nar.XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2 + 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. 5. 2021 

17 
Zajištění výkonu nařízené karantény pro osoby bez přístřeší 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5334/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavírání krátkodobých smluv o výpůjčce bytů, jejichž seznam je uveden v příloze č.1 tohoto 
usnesení s osobami bez přístřeší zdržujícími se ve správním obvodě ORP Pardubice, kterým byla 
Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje nařízena karanténa nebo domácí izolace pro 
diagnostikované onemocnění COVID 19, a to za těchto podmínek: 
- smlouvy o výpůjčce budou uzavírány v období od 1. 3. 2021 do skončení mimořádného opatření 
KHS Pardubického kraje uloženého Statutárnímu městu Pardubice rozhodnutím č.j. KHSPA 
3713/2021/Ř-Pce ze dne 3. 3. 2021 
- smlouvy o výpůjčce budou uzavírány na dobu určitou kratší než třicet dnů 
- smlouvy o výpůjčce budou uzavírány ústně prostřednictvím bezpečnostní agenturyꓼ o ústním 
uzavření bude proveden písemný záznam, který bude obsahovat identifikační údaje osob bez 
přístřeší, od kdy do kdy a jaký byt užívaly a za jakým účelem 
- úhrady za služby s užíváním bytů spojené budou hrazeny Statutárním městem Pardubice, včetně 
úhrad za plyn a elektřinu 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic zajistit uzavírání krátkodobých smluv o výpůjčce dle bodu I. tohoto 
usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: do skončení mimořádného opatření KHS Pardubického kraje č.j. KHSPA 3713/2021/Ř-Pce ze dne 
3. 3. 2021 
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18 
Odpis zmařených investic na odboru majetku a investic 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- stáhl z projednávání návrh usnesení č. 9 

 
Rozprava: 
Vít Ulrych  

- vznesl dotaz k možnému vyvlastnění pozemků v případě cyklostezky Dašická  
- dále vznesl požadavek, aby pro snížení počtu odpisů zmařených investic bylo zadáváno pořízení 

projektové dokumentace pouze u těch projektů, u nichž je předpoklad brzkého pokrytí jejich 
realizace v rozpočtu města  
Reagoval M. Charvát – informaci k postupu formou vyvlastnění pozemků u cyklostezky Dašická 
nechá prověřit na OMI; k požadavku p. Ulrycha uvedl, že bohužel až během zpracování PD se 
ukáže cena a jestli vůbec je akce realizovatelná. Bohužel ne vždy se dá realizovatelnost projektů 
předpokládat. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5335/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 38.300,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
projektovou přípravou investiční akce "Dostihové závodiště - úprava bezpečnostních systémů" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5336/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 74.400,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
projektovou přípravou investiční akce "Dostihové závodiště - zřízení pracoviště Městské policie 
Pardubice" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5337/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh na odpis zmařené investice ve výši 2.700,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
předpokládaným odkupem pozemků č. 1778/55 a 1778/69 v k.ú. Pardubice (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5338/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 3.000,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
předpokládaným odkupem pozemku č. 728/12 v k.ú. Lány na Důlku (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5339/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 4.980,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
předpokládaným odkupem pozemků č. 226/1, 225/1, 135/1, 111/11 a 228 v k.ú. Ohrazenice 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5340/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 13.900,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
předpokládaným odkupem pozemku č. 252/20 v k.ú. Pardubice (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5341/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 750,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
předpokládaným odkupem pozemku č. 619 v k.ú. Nemošice (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
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Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/5342/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 2.500,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
předpokládaným odkupem pozemků č. 2386/45 a 2386/55 v k.ú. Pardubice (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/5343/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 894.190,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
projektovou přípravou investiční akce "MŠ Lány na Důlku - rekonstrukce objektu" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/5344/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh  na odpis zmařené investice ve výši 12.000,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
projektovou přípravou investiční akce "MŠ Teplého - klimatizační jednotky" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/5345/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 12.000,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
projektovou přípravou investiční akce "MŠ Benešovo nám. - klimatizační jednotky" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/5346/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 14.000,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
projektovou přípravou investiční akce "MŠ K Polabinám - klimatizační jednotky" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/5347/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 72.358,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
projektovou přípravou investiční akce "MŠ Gebauerova - stavební úpravy sauny" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/5348/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 18.150,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
projektovou přípravou investiční akce "Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - přípojný bod elektro" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/5349/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 9.600,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
předpokládaným odkupem pozemků č. 1683/34, 1684/35, 1723/1, 1724/21, 1720/1, 1722/4, 
2632/10 k.ú. Pardubice pro plánovanou stavbu CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/5350/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 66.550,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
projektovou přípravou investiční akce "Cyklistická stezka Dašická" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/5351/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 226.149,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
projektovou přípravou investiční akce "CS do průmyslové zóny Fáblovka a směr Staré Hradiště" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/5352/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 100.000,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
předprojektovou přípravou využití areálu "Sportovní areál Ohrazenice" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/5353/2021                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 353.400,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 
projektovou přípravou investiční akce "Sportovní areál Ohrazenice - přístavba a nástavba šaten" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Návrh usnesení č. 009 byl stažen                
 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odpis zmařené investice ve výši 597.740,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s projektovou 
přípravou investiční akce "Mokrý poldr na Spojilském odpadu" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 

19 
Nařízení o stanovení maximálních cen některých služeb krematoria 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál, uvedl, že se nejedná o navyšování cen 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5354/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Vydává 
Nařízení statutárního města Pardubic č. ../2021, kterým se stanoví maximální ceny některých 
služeb krematoria. Návrh nařízení tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

20 
Přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubice za rok 2021 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5355/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zadat přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubice za rok 2021 Krajskému úřadu 
Pardubického kraje. 
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21 
III. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Rozprava: 
Jakub Rychtecký – uvedl, že částka uvedená v návrhu usnesení č. 14 týkajícího se HC neodpovídá 
akcionářské dohodě, doporučil přehodnotit 
Reagoval J. Mazuch – upravil částku v návrhu č. 14 na 14.883,0 tis. Kč. 
 
Jan Nadrchal – k návrhu č. 13 uvedl informaci, že projekt revitalizace letního stadionu bude mít 
interního projektového manažera (zaměstnance magistrátu)  
Reagoval J. Mazuch – s ohledem na výše uvedené stáhl z projednání návrh usnesení č. 13 
 
Vít Ulrych – vznesl dotaz k návrhu č. 4 na proplácení prostředků státem 
Reagoval J. Rychtecký – probíhají jednání, je možné, že se ke kompenzacím přistoupí. 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Ludmily Ministrové, Petra Kvaše a Vladimíra Martince podána informace o jejich poměru 
k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5356/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové 
výdaje položky "Kontejnerová stání V Ráji" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5357/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 99,1 tis. z běžných výdajů položky "Služby, 
projekty, znalecké posudky" na běžné výdaje položky "Most M802 Červeňák" (správce 1327 - 
Odbor dopravy). 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5358/2021               (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 běžných 
transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "Superstart - film o ploché 
dráze" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazek úpravy rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 80,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory kultury" na běžné transfery položky "Superstart - film o 
ploché dráze" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazek úpravy 
rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 30,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory cestovního ruchu" na běžné transfery položky "Superstart - 
film o ploché dráze" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazek úpravy 
rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5359/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 400,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné 
výdaje položky "BD Husova 1116-1117 - karanténní opatření" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 400,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné 
výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid 19)" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5360/2021               (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 17,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Areál Dostihového závodiště - údržba zeleně" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5361/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká 
údržba a investice školských zařízení"na běžné výdaje položky "MŠ J.Ressla - oprava potravinového 
výtahu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5362/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 15,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická 
pomoc" na běžné výdaje položky "CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - pozemky" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická 
pomoc" na běžné výdaje položky "Zkvalitnění DI v rámci JV prům. zóny (ul. Dělnická) - pozemky" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 15,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická 
pomoc" na běžné výdaje položky "CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - pozemky" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická 
pomoc" na běžné výdaje položky "Osvětlení CS ul. Průmyslová, úsek Dělnická po areál M. Pedersen 
- pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/5363/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 103,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Terminál B - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 66,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "Terminál B - 
vizualizace variant" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/5364/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 20,1 tis. z rozpočtu na rok 2020 
do rozpočtu na rok 2021 na běžné výdaje položky "Program podpory kultury" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/5365/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. položka 23. "MP - přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 55,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje DDHM" a 
zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" 
(správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/5366/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 8,0 tis. v rámci položky "Kamerový systém - 
rozšiřování" (správce 214 - Městská policie) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
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Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/5367/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a 
zdravotní pojištění MP + DDH" na běžné transfery položky "Náhrada mzdy za DPN vyplácené 
zaměstnavatelem" (správce 214 - Městská policie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/5368/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 14 883,0 tis. v rámci položky "HC Dynamo 
Pardubice a.s. - akcionářská dohoda" z běžných transferů na běžné výdaje (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/5369/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 2,0 tis. z běžných výdajů položky "Audit, 
ekonomické poradenství" na běžné výdaje položky "Omylové platby" (správce 598 - Ekonomický 
odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/5370/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 36 076,7 tis. položka 311x "Areál Tesla Kyjevská 
- prodej areálu" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 
"Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14 430,7 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné transfery položky "KÚ Pardubického kraje - podíl z kupní ceny areálu Tesla". Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/5371/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky 
"Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové transfery položky 
"Škola Svítání - dotace na rekonstrukci" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se 
o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 1 500,0 tis. ve výdajové části rozpočtu na rok 
2022 na kapitálové transfery položky "Škola Svítání - dotace na rekonstrukci" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Návrh usnesení č. 013 byl stažen                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky 
"Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na 
kapitálové výdaje položky "Revitalizace Letního stadionu - externí projektový manažer" (správce 1411 
- Odbor rozvoje a strategie). 
 

22 
Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5372/2021               (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". 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty uvedenými v usnesení č. 1 bodu I.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 30.6.2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5373/2021               (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". 
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. 23 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. 
 

23 
Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory 

cestovního ruchu 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5374/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu subjektům uvedeným v tabulce, která je 
přílohou č. 1 usnesení č. 1, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky". 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty uvedenými v usnesení č. 1 bodu I. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 31. 12. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5375/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu subjektům uvedeným v tabulce, 
která je přílohou č. 1 usnesení č. 2, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky". 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního 
ruchu dle přílohy č. 2 - 8 usnesení č. 2. 
 
 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu subjektům uvedeným v tabulce, která je 
přílohou č. 1 usnesení č. 3. 
 

24 
Plán investičního rozvoje MFA 

STAŽENO 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- okomentoval předložený materiál, přizval k jednání Ondřeje Šebka, ředitele RfP a.s. 

 
Široká diskuse se týkala schvalovaného plánu investičního rozvoje. Byl řešen jeho rozsah s ohledem 
na přiložené přílohy zprávy, závaznost jeho plnění např. v případě nezískání předpokládaných dotací 
apod. Z důvodu nejasností bylo předkladateli navrženo stažení zprávy a její přepracování, přičemž 
předkladatel tento požadavek několika členům rady akceptoval. V této věci se dále členové rady 
dohodli na konání mimořádné schůze rady města, aby tato zpráva mohla být předložena ještě na 
březnovém jednání zastupitelstva města. 
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Návrh usnesení č. 001 byl stažen                
 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic vzít na vědomí Plán investičního rozvoje, který je přílohou důvodové 
zprávy č. 1 k tomuto usnesení s tím, že jeho projednání je plněním ustanovením článku 10. 3 
akcionářské dohody – citace: „tento Plán investičního rozvoje na období následujících pěti (5) let 
(kalendářní roky 2021 až 2025) bude po jeho projednání v rámci RFP, Společnosti a po následném 
projednání radou SMP, předložen bez zbytečného prodlení, tj. nejpozději do 31.3.2021, k projednání 
zastupitelstvu SMP, a to včetně předpokládané investiční náročnosti a harmonogramu realizace 
tohoto Plánu investičního rozvoje s tím, že tento Plán investičního rozvoje bude schválen nejpozději 
do 30.6.2021“. 
 
 
Návrh usnesení č. 002 byl stažen                

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic schválit na návrh představenstva RFP a.s. ze dne 10. 3. 2021 odeslání 
žádosti Investorovi (společnost HokejPce 2020 s.r.o.) o uzavření dodatku akcionářské dohody, která 
je přílohou tohoto usnesení. 
 

25 
BK Pardubice a. s. - Akcionářská smlouva (návrh složení pracovní skupiny) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany Víta 
Ulrycha podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5376/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Podporuje 
záměr uzavřít akcionářskou smlouvu ve společnosti BK Pardubice a.s., která bude definovat 
dlouhodobé základní podmínky a principy pro stabilitu a rozvoj basketbalu, a to díky kvalitní 
akcionářské struktuře, dlouhodobé stabilní podpoře města Pardubic a záměru vybudovat 
multifunkční halu pro míčové sporty v rámci projektu Dukla sportovní.   
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
s vazbou na bod I. tohoto usnesení pracovní skupinu pověřenou k vyjednání podmínek akcionářské 
smlouvy ve společnosti BK Pardubice a.s. s tímto složením:  
1. Martin Charvát, 
2. Jan Mazuch,  
3. Jakub Rychtecký,  
4. Vít Ulrych,  
5. Radek Hejný,  
6. Miroslav Čada,  
7. Aleš Uchytil,  
8. Věra Vlastníková,  
9. Ondřej Šebek. 

26 
Řízení projektů 

STAŽENO 

 
 

27 
Směrnice - Portfolio projektů 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- okomentoval předložený materiál 

 
Rozprava: 
Jan Mazuch – uvedl, že navrhovaná směrnice je přínosem a že plně podporuje její schválení. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5377/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vydání směrnice Portfolio projektů, která je přílohou tohoto usnesení, s účinností od 1.4.2021 

 

28 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5378/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané v otevřeném řízení "Regenerace sídliště Dubina, Pardubice – Etapa U – lokalita 6B“, 
že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, 
je nabídka dodavatele, který je vybrán k uzavření smlouvy: MIROS Pardubice a.s., Pardubice, IČO: 
27523934, s nabídkovou cenou ve výši 7.799.502,55 Kč bez DPH; druhý v pořadí se umístil 
dodavatel Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, IČO: 25953818, s nabídkovou cenou ve výši 
8.686.172,-- Kč bez DPH; třetí v pořadí se umístil dodavatel SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové, IČO: 
27532208, s nabídkovou cenou ve výši 9.491.607,23 Kč bez DPH. 

 

29 
Strategický plán rozvoje města - Akční plán na rok 2021 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5379/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic schválit návrh akčního plánu na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení. 

30 
Svěřenská smlouva s LinkCity 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5380/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření svěřenské smlouvy mezi společností LinkCity Czech Republic a.s., se sídlem Na Harfě 
373/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 270 71 316, a Statutárním městem Pardubice, IČO: 002 74 
046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, která je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
podepsat svěřenskou smlouvu, která je přílohou bodu I. tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát 
T: 31. 3. 2021 

31 
Spolupráce se ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s. 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5381/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Pardubice, IČO 274046, 
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice a Základní školou a Praktickou školou Svítání, o.p.s., IČO 
25916092, Komenského 432, Pardubičky, 530 03 Pardubice, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5382/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na poskytnutí investiční dotace ve výši 1.500.000 Kč z Programu podpory volnočasových  
a vzdělávacích aktivit žadateli Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., IČ 25916092, se 
sídlem Komenského 432, Pardubičky, 530 03 Pardubice, na podporu projektu „Rekonstrukce 
historizující fasády na budově ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, Klášterní čp. 52“. Dotace je poskytována v 
návaznosti na Smlouvu  
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o spolupráci mezi Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s. a statutárním městem 
Pardubice, která je přílohou usnesení č. 1. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 1.500.000 Kč z 
Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit s žadatelem Základní škola a Praktická 
škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., IČ 25916092, se sídlem Komenského 432, Pardubičky, 530 03 Pardubice, ve 
znění přílohy č. 1 tohoto usnesení č. 2. 

32 
Projektový záměr - Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Rozprava: 
Jan Mazuch – vznesl požadavek na zpracování informativní zprávy s informacemi k investicím do již 
realizovaných rekonstrukcí odborných učeben 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5383/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
v rámci projektového řízení projektů a v souladu s metodikou projektového řízení, projektu 
zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-20-016 Projektový záměr s názvem "Rekonstrukce 
odborných učeben na ZŠ Prodloužená"(PP-20-016_1), "Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Štefánikova"(PP-20-016_2) a "Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Waldorfská"((PP-20-016_3). 

 

33 
Projektový záměr - Rozšíření kapacit MŠ 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- požádal o úpravu přílohy usnesení (lokalitu S. K. Neumanna přepsat na lokalitu Višňovka + 

oprava překlepu) 
 
Rozprava: 
Široce bylo diskutováno o potřebě výstavby nové MŠ v souvislosti s plánovanou novou výstavbou 
v lokalitě S. K. Neumanna, především o jejím umístění a možné participaci investora. V závěru 
rozpravy náměstek J. Rychtecký přislíbil zaslat členům rady prezentaci s prioritizací navýšení kapacit 
MŠ, resp. výstavby nových MŠ. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5384/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
v rámci projektového řízení projektů a v souladu s metodikou projektového řízení, projektu 
zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-21-001 Projektový záměr s názvem "Rekonstrukce 
budovy Gorkého 1981-MŠ Gorkého" (PP-21-001_1), "Rozšíření kapacit MŠ Teplého" (PP-21-001_2), 
"Výstavba nové MŠ Trnová" (PP-21-001_3), "Rozšíření kapacit MŠ Závodu Míru" (PP-21-001_4), 
"Rozšíření kapacity MŠ Klubíčko" (PP-21-001_5) a "Výstavba nové MŠ v lokalitě Višňovka" (PP-21-
001_6). 

34 
Souhlas zřizovatele - Šablony III 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5385/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s realizací projektu Mateřská škola Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521 a s čerpáním finanční 
podpory z Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 
02_20_080 (viz příloha). 

 

35 
Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory 

bezbariérovosti 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5386/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na poskytnutí dotací z Programu podpory bezbariérovosti subjektům uvedeným v tabulce č. 
1, která je přílohou usnesení č. 1, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky". 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory bezbariérovosti 
dle přílohy č. 2 - 4 usnesení č. 1. 

36 
Akční plán pro oblast školství 2021 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5387/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh akčního plánu pro oblast školství na rok 2021, jehož znění je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

37 
Úprava platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Základní škola 

Pardubice, Benešovo náměstí 590 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5388/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 
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s účinností od 01.04.2021 plat dle návrhu:  
Mgr. Emě Jičínské, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 
590. 

 

38 
Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací ve 

školství 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5389/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice-Studánka, 
Pod Zahradami 317, IČ: 48161276. Odpisový plán je přílohou tohto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5390/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Koníček 
Pardubice, Bulharská 119, IČ:70944075. Odpisové plány jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5391/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice-Spořilov, 
Kotkova 1287, IČ:42928554. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5392/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Čtyřlístek 
Pardubice, Národních hrdinů 8, IČ:75018144. Odpisové plány jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto 
usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5393/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice-Polabiny, 
Družstevní 305, IČ:48161292. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5394/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice, Bratranců 
Veverkových 866, IČ:60159154. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5395/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou a mateřskou školou 
Pardubice, A. Krause 2344, IČ:60159138. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/5396/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice-Dubina, 
Erno Košťála 870, IČ:48161055. Odpisové plány jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/5397/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou a mateřskou školou 
Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25, IČ: 60159146. Odpisové plány jsou přílohami č. 1-3 tohoto 
usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/5398/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Klubíčko 
Pardubice-Polabiny, Grusova 448, IČ: 70944849. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/5399/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Kamínek 
Pardubice, Ke Kamenci 1601, IČ:60159090. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/5400/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Pardubice-Dubina, 
Erno Košťála 991, IČ: 60159197. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/5401/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Pardubice-
Polabiny, Brožíkova 450, IČ: 75018624. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 

 

39 
Strategie bydlení města Pardubic - akční plán pro rok 2021 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Rozprava: 
Jan Mazuch – vznesl požadavek, aby nároky na rozpočtové změny byly projednány v portfoliu ve 
vazbě na rozpočet města. 
Petr Kvaš – uvedl, že si je vědom nutnosti oprav v BD v Husově ulici, nikoliv ale financováním 
z rozpočtu města, domnívá se, že jsou efektivnější způsoby. Z toho důvodu se u návrhu na usnesení 
zdrží hlasování. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5402/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 2) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh akčního plánu strategie bydlení pro rok 2021, který je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic schválit akční plán strategie bydlení pro rok 2021, který je přílohou 
tohoto usnesení. 

 

40 
Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních 

služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5403/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
přijetí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se 
zákonem č.108/2006. Sb., o sociálních službách, ve výši dle přílohy č.1 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných 
v souladu se zákonem č.108/2006. Sb., o sociálních službách, ve znění dle přílohy č.1 tohoto 
usnesení. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných 
v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Z: Ing. Martin Charvát 
T: 15.4.2021 

41 
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5404/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center na období roku 2021, 
která jsou přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1 

 

42 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky malého 

rozsahu - KP 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- bez doplňujících informací 
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Rozprava: 
R. Jelínek na základě dotazu V. Ulrycha informoval o částkách, které magistrách vynaložil na servis 
systému DOMINO v uplynulých letech 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5405/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a na základě čl. 14 odst. 5 
Zadávacího řádu veřejných zakázek (Směrnice č. 2/2020), o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Provádění údržby, servisu a periodických revizí na všech prvcích celého systému 
varování a vyrozumění osob DOMINO II vybudovaných na území statutárního města Pardubice, a 
to na období 4 let“ dodavateli R.D.Engineering s.r.o., Pardubice, IČO: 60109581, za paušální částku 
4.500,00 Kč bez DPH/měsíc + za cenu materiálu a vymezených montážních a servisních prací dle 
Ceníku, který je součástí Smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení, s maximální hodnotou plnění 
poskytnutého dodavatelem ve výši 1.950.000,00 Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Smlouvu o údržbě a servisu systému varování a vyrozumění osob DOMINO II na území statutárního 
města Pardubic mezi statutárním městem Pardubice a obchodní společností R.D.Engineering s.r.o., 
IČO: 60109581, se sídlem Štrossova 86, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, jejímž předmětem je 
provádění údržby, servisu a periodických revizí na všech prvcích celého systému varování a 
vyrozumění osob na území města, a to na dobu určitou od 1.4.2021 do 31.3.2025. Znění této 
smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu "Smlouvu o údržbě a servisu systému varování a vyrozumění osob DOMINO II na 
území statutárního města Pardubic" mezi statutárním městem Pardubice a obchodní společností 
R.D.Engineering s.r.o., IČO: 60109581, se sídlem Štrossova 86, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, ve 
znění dle bodu II. tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
T: 31.03.2021 

43 
Program XXX. zasedání ZmP dne 25.03.2021 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- upozornil na druhý návrh na usnesení, který je předkládán v souvislosti s nově schválenou 

úpravou Jednacího řádu ZmP. 
 
Rozprava: 
Členové rady se s ohledem na uvedený návrh programu jednání ZmP shodli na jeho začátku v 15:00 
hodin. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5406/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh programu XXX. zasedání Zastupitelstva města  Pardubic konaného dne 25.03.2021 včetně 
předkladatelů takto: 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
2. Revokace usnesení - pozemky 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
3. Odpis zmařených investic na odboru majetku a investic 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
4. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
5. Revokace usnesení č. Z/1372/2020 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
6. Strategický plán rozvoje města - Akční plán na rok 2021 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
7. III. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
8. Spolupráce se ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s. 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora  
 
9. Plán investičního rozvoje MFA 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
10. Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
11. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
12. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory sportu - tradiční a významné akce 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
13. Akční plán pro oblast školství 2021 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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14. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory bezbariérovosti 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
15. Strategie bydlení pro město Pardubice - akční plán na rok 2021 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
16. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
17. Diskuse 
 
Informativní zprávy. 
 
Plnění usnesení č. Z/1609/2020 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
Centrální polytechnické dílny 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
Link City 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5407/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
že na XXX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 25.03.2021 v souladu s platným Jednacím 
řádem Zastupitelstva města Pardubic bude členům ZmP umožněn distanční způsob účasti. 

 

44 
Diskuse 

Vítězslav Štěpánek 
- vznesl požadavek na důsledné vyplňování titulní strany předkládaných zpráv především 

v kolonce „vliv na strategický plán“.  
 
Vít Ulrych 

- vznesl dotaz na aktuální situaci v dopravním podniku a vlivu této situace na jeho činnost 
Reagoval T. Pelikán: Uvedl, že mnoho pracovníků je od minulého týdne v karanténě či 
nemocných, jedná se o zhruba 50 zaměstnanců z 210. Na páteřních linkách byl proto prodloužen 
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interval z 12 na 15 minut. Jak se budou zaměstnanci vracet, bude se vracet k normálu i provoz 
MHD. 

- vznesl dotaz na náměstka P. Kvaše, zda se odbor hlavního architekta bude zabývat základní 
úvahou a možností výstavby vysokopodlažních budov ve městě, vytipováním vhodných lokalit 
z hlediska urbanistického i dopravního apod. tak, jak doporučila komise pro strategii 
Reagoval P. Kvaš: Obecně panuje shoda na tom, že vysokopodlažní budovy se v Pardubicích 
stavět mohou, osobně je toho názoru, že je potřeba posoudit konkrétní záměr, se kterým 
investor přijde, než obecně vyčlenit nějaké lokality vhodné pro takové stavby. Přislíbil projednání 
této problematiky s vedoucí OHA.  

- vznesl požadavek na to, aby se Radniční zpravodaj stal součástí příspěvků na sociálních sítích, a 
dále vznesl návrh na obnovení twittrového účtu města. 
Reagoval R. Jelínek: Uvedl, že Radniční zpravodaj do určité míry součástí příspěvků na sociálních 
sítích je, nicméně se tato aktivita může zpravidelnit. Ke druhému návrhu uvedl, že obnovení 
twittrového účtu bylo velmi zvažováno, nakonec šlo tiskové oddělení cestou zřízení 
instagramového účtu, který vytváří image města.    

 
Petr Kvaš 
- informoval členy rady o Územní studii Svítkov – Na Pašti. Uvedl, že tato ÚS byla projednána 

komisí pro urbanismus a architekturu i komisí pro životní prostředí. Studii si zaplatil příslušný 
městský obvod. Vznesl dotaz, zda členové rady chtějí ÚS projednat v rámci jednání RmP, pak by 
následně byla studie předložena na dubnovém jednání ZmP. Pokud postačí vyjádření odborných 
útvarů a nebude potřeba projednat studii v RmP, může být zastupitelstvu města předložena již 
na březnovém jednání.  
Reagoval J. Rejda – požádal o prezentaci předmětné územní studie → P. Kvaš uvedl, že na 
příštím jednání RmP předloží v této věci řádnou zprávu. 

 
Michal Zitko 
- informoval členy rady o průběhu povinného testování zaměstnanců. Uvedl, že je realizováno 

prostřednictvím podnikového lékaře, testuje se od pondělí do pátka, kapacita je naplněna. 
Z mnoha desítek testovaných byl pouze jeden pozitivní zaměstnanec, dle komunikace 
s tajemníky MO je u nich praxe podobná. Vyjádřil svůj názor k fungování a efektivitě 
nastaveného systému státem vyžadovaného zaměstnaneckého testování a především jeho 
zvažovaného zdvojnásobení, které by bylo z hlediska již tak přeplněných kapacit testovacích 
center velmi problematické. 

  
 

 

Schůze byla ukončena ve 12:30 hodin
 

 
 

 
……………………………………… 
   Martin  C  h a r  v á t 
primátor města Pardubic  
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Ověřovatelé: 
 
 
 
…………………………………………….        
Jan  N a d r c h a l 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Ludmila  M i n i s t r o v á 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Pardubice 18.03.2021                   (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 
Celkem 62 stran originálu zápisu. 


