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Volba nových přísedících Okresního soudu v Pardubicích 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

do funkce přísedící Okresního soudu v Pardubicích pro funkční období let 2022 - 2026 paní 

XXXXXXXXXXXXX, a paní XXXXXXXXXXXXX, a to na základě žádostí Okresního soudu v 

Pardubicích, které jsou přílohou tohoto usnesení. 

Důvodová zpráva 

Přísedící okresních soudů jsou do své funkce ustanovováni volbou dle § 61 odst. 2 a § 64 

zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Podle ustanovení § 64 odst. 1 uvedeného 

zákona volí přísedící zastupitelstvo obce. Počet přísedících, kteří mají být pro příslušný 

okresní soud zvoleni, vždy stanoví jeho předseda či předsedkyně. Kandidáty do funkce 

přísedícího navrhují podle § 64 odst. 3 zákona o soudech a soudcích členové příslušného 

zastupitelstva. Volební období je čtyřleté. 

 

Vzhledem k tomu, že stanovený počet přísedících Okresního soudu v Pardubicích nebyl 

dosud naplněn, je třeba pro zabezpečení řádného chodu soudu provést volbu nových 

kandidátů na tuto funkci. V této souvislosti město Pardubice obdrželo dne 12.8.2022 a dne 

25.10.2022 od předsedkyně okresního soudu JUDr. Petry Novákové žádost o zvolení 2 osob 

(přílohy usnesení), které projevily zájem o tuto funkci a souhlasí s přidělením k Okresnímu 

soudu v Pardubicích, a to na čtyřleté období.  

 

Z důvodu, že se jedná o nové kandidátky, byly u nich vyžadovány aktuální dokumenty, které 

náležitě doložily: 

- dotazník přísedícího 

- souhlas s volbou do funkce přísedícího 

- čestné prohlášení 

- a výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob 



U kandidátů na funkci přísedícího narozených před 1. prosincem 1971 je navíc nezbytné 

předložit lustrační osvědčení. Z toho důvodu město, ve smyslu zákona o soudech a soudcích, 

následně požádalo Ministerstvo vnitra ČR o vydání lustračního osvědčení u kandidátky paní 

XXXXXXXXXXXXX. Ministerstvo vnitra nás pak v zákonné lhůtě 60 dnů informovalo o vydání 

lustračního osvědčení pro výše uvedenou kandidátku. 

Žadatelky tak splňují všechny podmínky pro zvolení do funkce přísedící. 

 

Vzhledem k osobnímu charakteru údajů u obou kandidátek je třeba v této souvislosti 

zachovat maximální diskrétnost. 

 

Pokud zastupitelé mají, či v budoucnu budou mít, návrh na vhodného kandidáta na funkci 

přísedícího, mohou svůj návrh zaslat primátorovi města. Tento svůj návrh však samozřejmě 

ale musí projednat s případným kandidátem, který musí s návrhem zastupitele souhlasit a 

musí doložit všechny potřebné doklady. 

 

Bez výše uvedeného nemůže být předloženo předsedkyni okresního soudu k vyjádření a tím 

by nemohlo dojít k volbě. 

 

Podle § 60 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, může být přísedícím 

ustanoven: 

státní občan České republiky, který je 

- způsobilý k právním úkonům  

- bezúhonný 

- jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci řádně zastávat 

- v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let 

- souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu 

- a je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva města, jímž je do funkce volen, a v 

obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje. 
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Komitét pro udílení ocenění města Pardubic 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Jmenuje 

v souladu s ustanovením čl. II Zásad pro udílení ocenění města Pardubic za člena Komitétu 



pro udílení ocenění města Pardubic: 

1. RNDr. Josefa Kubáta (nominace polititického uskupení Společně pro Pardubice) 

2. doc. Mgr. Petra Grulicha, Ph.D. (nominace volební koalice politických stran SPOLU) 

3. Ing. arch. Jaroslava Menšíka (nominace polititické strany ANO 2011) 

4. Mgr. Vladana Hanulíka, Ph.D. (nominace polititické strany Piráti) 

5. PhDr. Jiřího Kotyka (nominace polititického uskupení Naše Pardubice) 

6. ……  

7. ……  

 

a to na období kopírující volební období současného Zastupitelstva města Pardubic do 

podzimu roku 2026. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

členům Komitétu pro udílení ocenění města Pardubic přijmout doporučující či 

nedoporučující stanovisko ke každému návrhu na udělení ocenění města a zřízení hrobu v 

péči města nejpozději do 31.1.2023. 

Důvodová zpráva 

Na základě schválených Zásad pro udílení ocenění města Pardubic Z/981/2016 jsou v souladu 

s ustanovením čl. II jmenováni na základě návrhů předsedů politických klubů stran a 

uskupení zastoupených v Zastupitelstvu města Pardubic, členové Komitétu pro udílení 

ocenění města Pardubic a to na období kopírující volební období současného Zastupitelstva 

města Pardubic do podzimu roku 2026. Počet členů komitétu musí být lichý, maximálně však 

13. Vzhledem k tomu, že v současné chvíli je počet politických strana a hnutí zastoupených v 

Zastupitelstvu města Pardubic 7 a je doporučeno nanominovat taktéž 7 členů komitétu.   

Zároveň je členům komitétu uloženo přijmout doporučující či nedoporučující stanovisko ke 

každému návrhu na udělení ocenění města Pardubice Z/981/2016, a to do 31.1.2023. 
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Stanovení výše odměn pro neuvolněné členy ZmP a výše odměn pro členy výborů 

ZmP/komisí RmP 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům ZmP, s účinností od 1. 12. 2022, a to 

následovně: 

 

a) Člen zastupitelstva 2 000,- Kč 

b) Člen rady 7 600,- Kč 

c) Člen výboru 3 400,- Kč 

d) Člen výboru – místopředseda 4 600,- Kč 

e) Předseda výboru 5 800- Kč 

f) Člen komise 2 700,- Kč 

g) Člen komise – místopředseda 3 000,- Kč 

h) Předseda komise 3 500,- Kč 

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva se stanovuje 

měsíční odměna jako souhrn odměn. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty maximálně tři 

odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem. Do tohoto souhrnu lze 

zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru 

zastupitelstva, předsedy nebo člena komise rady. Do souhrnu odměn nelze započítat 

souběh funkce předsedy a člena téže komise/téhož výboru. Do souhrnu odměn nelze 

započítat odměnu za funkci člena zastupitelstva ve smyslu bodu a). 

Souhrnná odměna se poskytuje jako souhrn odměn tak, že za funkci s nejvyšší odměnou 

schválenou zastupitelstvem se poskytuje odměna ve výši schválené zastupitelstvem, 

ostatní odměny započítané do souhrnu se poskytují ve výši schválené zastupitelstvem 

ponížené o částku za odměnu neuvolněného člena zastupitelstva ve smyslu bodu a). 

Vyplacení měsíční odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je členem 

komise/výboru, je podmíněno jeho řádnou účastí na jednáních komise/výboru, tedy na 

návrh předsedy komise/výboru lze v jednotlivých, odůvodněných případech rozhodnutím 

zastupitelstva města odměnu snížit či odejmout.  

Neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je oprávněn k přijímání projevu vůle 

snoubenců, že spolu vstupují do manželství, se jeho odměna zvyšuje o hodinovou sazbu ve 

výši 300,- Kč, a to za každou započatou hodinu oddávání v daném kalendářním měsíci.  

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna 



poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých 

funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

stanovení paušální částky ve výši 300,- Kč/ hodinu, a to za každou započatou hodinu s tím, 

že tento paušál se neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou podnikající fyzickou 

osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, stanovuje pro 

účely poskytování náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce (např. za účast 

na jednáních komisí pro zadávání veřejných zakázek, účast na jednáních výběrových komisí 

dle zákona o úřednících územních samosprávných celků), a to s účinností od 1. 12. 2022. 

Nejvyšší částka, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce v 

souhrnu za kalendářní měsíc poskytnout, se stanovuje ve výši 10 000,- Kč/měsíc, a to s 

účinností od 1. 12. 2022. 

 

Návrh usnesení č. 003 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

směrnici č. 1/2019 - Zásady pro poskytování náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v 

souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZmP, která je přílohou tohoto usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 004 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytování měsíčních odměn pro členy výborů, kteří nejsou členy ZmP, s účinností od 1. 

12. 2022, a to následovně: 

a) Člen výboru 1 400,- Kč 

b) Člen výboru - místopředseda 2 600,- Kč 

 

 



 

Návrh usnesení č. 005 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytování měsíčních odměn pro členy komisí, kteří nejsou členy ZmP, s účinností od 1. 

12. 2022, a to následovně: 

a) Člen komise 700,- Kč 

b) Člen komise - místopředseda 1 000,- Kč 

c) Předseda komise 1 500,- Kč 

 

Návrh usnesení č. 006 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Pravidla pro odměňování členů komisí RmP a členů výborů ZmP, kteří nejsou členy ZmP, 

dle přílohy tohoto usnesení. 

Důvodová zpráva 

Pro určení nároků členů zastupitelstev obcí je třeba vycházet ze zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“) (zejména ustanovení §§ 70 – 

81a) a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (příloha důvodové zprávy). 

K návrhu usnesení č. 1 - Odměna neuvolněného člena zastupitelstva 

Podle § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„obecní zřízení“) může obec neuvolněnému členovi zastupitelstva (NČZ) poskytovat za výkon 

funkce odměnu. Záleží pouze na zastupitelstvu, jakožto příslušnému orgánu obce, zda, resp. 

v jaké výši (v mantinelech stanovených nařízením vlády) projeví vůli odměnu NČZ 

poskytnout. V takovém případě se odměna poskytuje ode dne stanoveného zastupitelstvem, 

nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým odměnu stanovilo (není 

možné poskytnout odměnu zpětně). V usnesení zastupitelstvo stanoví výši odměn NČZ za 

měsíc, a to částkou v celých korunách. Dané usnesení zastupitelstva pozbývá účinnosti 

ukončením funkčního období zastupitelstva obce, které odměnu stanovilo (pokud se tedy 

zastupitelstvo rozhodne poskytovat odměny NČZ, musí na každé volební období přijmout v 

této věci nové usnesení) viz § 72 odst. 3 obecního zřízení. 

V předchozím volebním období byly odměny stanoveny následovně: 

a) Člen zastupitelstva 1 700,- Kč 

b) Člen rady 6 500,- Kč 

c) Člen výboru 2 900,- Kč 



d) Člen výboru - místopředseda 3 900,- Kč 

e) Předseda výboru 5 000,- Kč 

f) Člen komise 2 300,- Kč 

g) Člen komise – místopředseda 2 600,- Kč 

h) Předseda komise 3 000,- Kč 

 

Jak vyplývá z § 74 odst. 3 obecního zřízení, v případě souběhu výkonu více funkcí může být 

NČZ poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Pokud zastupitelstvo 

nerozhodne o poskytnutí odměny za souběh výkonu více funkcí, náleží NČZ odměna za 

funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem. 

Jak je uvedeno výše, v případě souběhu výkonu více funkcí předložený návrh umožňuje 

nejvyšší možný počet kumulace funkcí, tedy NČZ bude poskytnuta odměna až do výše 

souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon 

funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo 

člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce (§ 74 odst. 3 

obecního zřízení). Do honorovaného souběhu nesmí být započítáván výkon funkce člena 

zastupitelstva (míněn je výkon funkce člena zastupitelstva bez dalších funkcí). NČZ může být 

souhrnně odměňován maximálně za výkon tří funkcí, i přesto, že vykonává více než tři 

funkce. 

Konkrétní příklady kalkulace při kumulaci funkcí (za použití částek pro jednotlivé funkce z 

předchozího volebního období): 

Člen rady + předseda komise 6 500,- + 1 300,- (3 000 – 1 700) = 7 800,- Kč 

Člen rady + člen komise 6 500,- + 600,- (2 300 – 1 700) = 7 100,- Kč 

Člen výboru + člen komise 2 900,- + 600,- (2 300 – 1 700) = 3 500,- Kč 

Předseda výboru + člen komise 5 000,- + 600,- (2 300 – 1 700) = 5 600,- Kč 

Člen KV + člen FV + člen komise 2 900,- + 1 200,- (2 900 – 1 700) + 600 (2 300 – 1 700) = 4 

700,- Kč 

V předchozím volebním období byly částky odměn zhruba uprostřed rozmezí odměn, které 

stanovuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, rozhodně se 

nepřibližovaly stanovené maximální výši. Současně již vláda avizovala novelu tohoto nařízení 

vlády s účinností od 1.1.2023 - tedy plánované 10% navýšení odměn pro členy zastupitelstev 

ÚSC. Právě s ohledem na plánované navýšení a současně zohlednění inflace jsou v návrhu 

navýšeny částky cca o 16 – 17,9 % (vč. zaokrouhlení na celé částky). Výše odměn byla 

projednána zástupci politických klubů ZmP dne 7.11.2022. 

Navrhované navýšení – příklady kumulace funkcí 

Člen rady + předseda komise 7 600,- + 1 500,- (3 500 – 2 000) = 9 100,- Kč 

Člen rady + člen komise 7 600,- + 700,- (2 700 – 2 000) = 8 300,- Kč 

Člen výboru + člen komise 3 400,- + 700,- (2 700 – 2 000) = 4 100,- Kč 

Předseda výboru + člen komise 5 800,- + 700,- (2 700 – 2 000) = 6 500,- Kč 

Člen KV + člen FV + člen komise 3 400,- + 1 400,- (3 400 – 2 000) + 700 (2 700 – 2 000) = 5 

500,- Kč 



Ve věci odměn za oddávání (vychází z § 74 odst. 1 zákona o obcích) se i nadále přihlíží k 

plnění individuálních úkolů, které jednotlivým NČZ zastupitelstvo uložilo – tedy návrh 

spravedlivě zohledňuje četnost a časovou náročnost svatebních obřadů (odměna je 

konstruována jako sazba za každou započatou hodinu oddávání) s tím, že měsíční odměna se 

může navýšit až o 2 000,- Kč nad maximální výši odměny stanovené NČZ za výkon funkce. 

Navrhovaná částka 300,- Kč za každou započatou hodinu oddávání v daném kalendářním 

měsíci je o 30,- Kč/hodina vyšší než v předchozím volebním období.  

 

K návrhu usnesení č. 2 a 3 – stanovení paušální částky náhrady ušlého výdělku; Zásady pro 

poskytování náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

neuvolněného člena ZmP 

Navrhuje se stanovení paušální částky pro NČZ, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo 

osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost. Poskytování náhrady výdělku 

neuvolněným členům zastupitelstva vychází z § 71 odst. 3 obecního zřízení, nejedná se o 

druh odměny za výkon funkce a účelem této náhrady je, aby členové zastupitelstva nebyli 

pro výkon veřejné funkce kráceni na svých běžných výdělcích. Podle § 71 odst. 3 obecního 

zřízení paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v 

souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, stanoví 

zastupitelstvo obce. Výše této částky je na úvaze zastupitelstva (samozřejmě by však tato 

výše měla vycházet z nějaké objektivní reality). V minulém volebním období byla částka 

stanovena ve výši 270,- Kč/hod., nyní je navrženo navýšení na 300,- Kč/hod. Dosavadní 

měsíční maximum, stanovené usnesením ZmP, činilo 8 000 Kč. Nyní je navrženo navýšit 

částku měsíčního maxima na 10 000,- Kč.  

Podrobná pravidla pro poskytování uvedených náhrad jsou stanovena v Zásadách pro 

poskytování náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

neuvolněného člena ZmP (směrnice č. 1/2019). Zásady vycházejí z příslušných ustanovení 

zákona o obcích, který je zákonem speciálním ve vztahu k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce, ze kterého lze využít jen ta ustanovení, ve kterých je výslovně řečeno, že se týkají 

veřejné funkce. Dalším důležitým základem pro tvorbu zásad byla také metodická 

doporučení MV a konzultace s odborem dozoru a kontroly MV. Zásady jsou nástrojem – 

návodem, jak postupovat, je zde stanoveno, co se rozumí výkonem veřejné funkce, je zde 

stanovený rozsah doby potřebný k výkonu funkce a náležitosti vykazování/fakturace této 

doby vč. formulářů. Zásady se v předchozím volebním období v praxi osvědčily a 

předkladatel v nich tedy nenavrhuje žádné změny, považuje však za vhodné, aby se s nimi 

nově zvolené zastupitelstvo pro dané volební období touto formou seznámilo, resp. aby 

dostalo prostor iniciovat případné změny, proto předkládá návrh vzít tuto směrnici na 

vědomí. 

 

K návrhu usnesení č. 4 – stanovení měsíční částky pro členy výborů, kteří nejsou členy 

zastupitelstva  

Navrhuje se stanovení měsíční částky pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva. V 



souladu s § 117 odst. 4 obecního zřízení je předsedou výboru vždy člen zastupitelstva, proto 

v návrhu není stanovena částka odměny pro předsedu výboru. V návrhu odměn je navržena 

částka pro člena výboru, který by měl funkci místopředsedy. Konstrukce výpočtu je jako u 

odměny pro člena výboru, který není členem ZmP.  

Odměňování členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, vychází z § 84 odst. 2 písm. v) 

zákona o obcích, v platném znění, dle něhož je zastupitelstvu obce vyhrazena pravomoc 

rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce. Jakou 

formou se tato peněžitá plnění mohou poskytovat, zákon o obcích nespecifikuje. V 

předchozím volebním období byly částky stanoveny následovně: 

a) Člen výboru 1 200,- Kč 

b) Člen výboru - místopředseda 2 200,- Kč 

 

Navrhované navýšení: 

a) Člen výboru 1 400,- Kč  

(způsob výpočtu: odměna člena výboru, který je členem zastupitelstva ponížená o odměnu 

za člena zastupitelstva, tedy 3 400 – 2 000 = 1 400) 

b) Člen výboru - místopředseda 2 600,- Kč 

(způsob výpočtu: odměna člena výboru – místopředsedy, který je členem zastupitelstva 

ponížená o odměnu za člena zastupitelstva, tedy 4 600 – 2 000 = 2 600) 

 

K návrhu usnesení č. 5 – stanovení měsíční částky pro členy komisí, kteří nejsou členy 

zastupitelstva;  

Odměňování členů komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva, vychází z § 84 odst. 2 

písm. v) zákona o obcích, v platném znění, dle něhož je zastupitelstvu obce vyhrazena 

pravomoc rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou 

členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce. 

Jakou formou se tato peněžitá plnění mohou poskytovat, zákon o obcích nespecifikuje.  

V předchozím volebním období byly částky stanoveny následovně: 

Předseda komise 1 300,- Kč 

b) Místopředseda komise 900,- Kč 

c) Člen komise 600,- Kč 

Navrhované navýšení: 

a) Předseda komise 1 500,- Kč 

(způsob výpočtu: odměna předsedy komise, který je členem zastupitelstva ponížená o 

odměnu za člena zastupitelstva, tedy 3 500 – 2 000 = 1 500) 

b) Místopředseda komise 1 000,- Kč 

(způsob výpočtu: odměna člena komise - místopředsedy, který je členem zastupitelstva 

ponížená o odměnu za člena zastupitelstva, tedy 3 000 – 2 000 = 1 000) 

c) Člen komise 700,- Kč 

(způsob výpočtu: odměna člena komise, který je členem zastupitelstva ponížená o odměnu 



za člena zastupitelstva, tedy 2 700 – 2 000 = 700) 

 

K návrhu usnesení č. 6 - Pravidla pro odměňování členů komisí RmP a členů výborů ZmP, 

kteří nejsou členy ZmP 

 

Odměňování členů komisí RmP a členů výborů ZmP, kteří nejsou členy ZmP vychází z § 84 

odst. 2 písm. v) zákona o obcích, v platném znění, dle něhož je zastupitelstvu obce vyhrazena 

pravomoc rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou 

členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce. 

 

Od r. 2018, kdy zákon o obcích zásadně měnil systém odměňování, došlo i ke změnám v 

systému nastavení odměn pro členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva. Od r. 2018 

došlo ke sjednocení vyplácení měsíční odměny pro všechny stejně, tedy jak pro členy 

zastupitelstva, tak pro „nečleny“ zastupitelstva (do té doby se odměny členům komisí, kteří 

nejsou členy zastupitelstva, vyplácely zpětně za rok výkonu funkce). ZmP na základě 

uvedených legislativních změn přijalo vnitřní normu č. 2/2019, PRAVIDLA PRO ODMĚŇOVÁNÍ 

ČLENŮ KOMISÍ RADY MĚSTA, KTEŘÍ NEJSOU ČLENY ZASTUPITELSTVA MĚSTA. Pro členy 

výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, byla historicky nastavena jiná forma vyplácení 

odměn – a to měsíčně, přičemž dosud nebyla přijata žádná vnitřní norma, řešící tuto agendu. 

Vzhledem k tomu, že po uvedených legislativních změnách je aktuální právní úprava z 

hlediska systému vyplácení odměn principiálně stejná pro členy komisí/výborů, kteří nejsou 

členy zastupitelstva, navrhuje předkladatel rozšíření působnosti dosavadní vnitřní normy ze 

členů komisí i na členy výborů, a to prostřednictvím vydání nové vnitřní normy, tak jak je 

uvedeno v návrhu usnesení. 

Pravidla zohledňují, stejně jako u členů komisí/výborů, kteří jsou členy zastupitelstva, 

kumulaci funkcí (max. 3 funkce), poměrné krácení odměny a také pravidlo, že pokud člen 

komise/výboru nebude řádně docházet na jednání komise/výboru, pak na základě návrhu 

předsedy komise/výboru může být odměna rozhodnutím zastupitelstva členovi 

komise/výboru snížena, nebo odejmuta. 

Co se týče komisí, členem komise může být i „odborník s právem hlasovat“, který bude mít 

povinnost pravidelně docházet na jednání komise a jemu tedy také bude náležet měsíční 

odměna (viz usnesení RmP č. R/137/2018: „Členy každé komise rady mohou dále být 

maximálně 2 odborníci s právem hlasovat, tyto odborníky jmenuje RmP na základě návrhu 

příslušné komise“.). „Odborníkovi s hlasem poradním“, který nemá statut člena komise, 

odměna nenáleží. Důvodem je skutečnost, že u těchto odborníků se nepředpokládá 

automaticky povinná účast na všech na jednáních (mohou být zváni i pouze ad hoc dle 

projednávané tematiky), nemají právo hlasovat (tudíž nesou nižší míru odpovědnosti) a 

„odborný element“ je dostatečně ošetřen a tudíž i hodnocen již v rámci řádného členství v 

komisi. 

Výplata uvedených odměn se provádí převodem na účet, a to nejpozději 12. den měsíce 

následujícího. 
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Mimořádná odměna 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí mimořádné odměny ve výši XXXXX Kč panu Dušanu Stránskému, předsedovi 

komise pro pozemky a reklamu, za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů 

obce, a to zejména za: 

- aktivní účast na jednáních se žadateli včetně osobní účasti na místních šetřeních (spolu 

se  zástupci města),  

- aktivní přístup při předávání svých odborných zkušeností a informací členům komise, 

např. jakým způsobem byly obdobné případy řešeny jinými obecními samosprávami, 

odkazy na dohledanou judikaturu,  

- aktivní účast na složitém jednání se společností ČEZ a.s. na projednání formy úhrady za 

zřízení věcných břemen,  

- v období online jednání komise pro pozemky a reklamu v době covidu vytvořil pro členy 

komise program na hlasování, pomáhal členům komise s online připojením na jednání 

komise, 

- aktivní přístup při podávání podnětů na změnu Zásad pro nakládání s pozemky a pro 

umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města 

Pardubice a na úpravu podkladů pro jednání komise. 

Důvodová zpráva 

Od 1.1.2018 došlo k zásadní změně právní úpravy odměňování členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků. Nově je v souladu s ust. § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, možné poskytnout členovi zastupitelstva mimořádnou 

odměnu, a to za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů obce. Schvalování 

mimořádných odměn náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce dle ust. § 84 odst. 2 

písm. o) zákona o obcích. Zákon pro schválení usnesení zastupitelstva obce o přiznání 

mimořádné odměny stanoví dvě speciální procesní podmínky - návrh musí být odůvodněn a 

musí projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva. Důvod poskytnutí 

mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla 

mimořádná odměna schválena. Mimořádná odměna musí být vždy řádně zdůvodněna 

mimořádností nebo významností úkolu. Důvody by měly být věcné a konkrétní a měly by 

vyjadřovat svou povahou mimořádnost (významnost) odměnou oceňovaného úkolu. 



Pan Dušan Stránský vykonával funkci předsedy komise pro pozemky a reklamu celé volební 

období 2018 – 2022. Předseda komise vypracovával na každé jednání rady velmi obsáhlé 

materiály týkající se pozemkových převodů. Jednalo se o materiály obsahující mnoho desítek 

stran, fotodokumentace, mapové podklady. Materiály pan Stránský připravoval velmi 

precizně a ve vysoké kvalitě, účastnil se každého jednání rady města i zastupitelstva města. 

Navíc pan Stránský nad rámec výkonu své funkce: 

- aktivně se účastnil jednání se žadateli spolu se zástupci města včetně místního šetření,  

- poskytoval k žádostem připravovaným odborem majetku a investic MmP na jednání komise 

své odborné zkušenosti, jím zjištěné informace, např. jakým způsobem byly obdobné případy 

řešeny jinými obecními samosprávami, odkazy na dohledanou judikaturu,  

- aktivně se účastnil složitého jednání se společností ČEZ a.s. na projednání formy úhrady za 

zřízení věcných břemen,  

- v období online jednání komise v době covidu vytvořil pro členy komise program na 

hlasování, pomáhal členům komise s online připojením na jednání komise, 

- podával podněty na změnu Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních 

zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice a na úpravu 

podkladů pro jednání komise. 

Pro usnesení o poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce dále platí všechna 

obecná pravidla pro přijetí platného usnesení, tedy že musí být schváleno nadpolovičním 

počtem všech členů zastupitelstva obce, a to na veřejném zasedání zastupitelstva obce. 
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Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzelšých z usnesení Zastupitelstva města Pardubic, 

které jsou uvedené v příloze tohoto usnesení. 

Důvodová zpráva 

Předložená zpráva se týká aktuálně evidovaných žádostí o prodloužení termínů u úkolů 

vzešlých z usnesení Zastupitelstva města Pardubic. Komentáře řešitelů úkolů k potřebě 

prodloužení termínů jsou uvedeny v příloze usnesení. 
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XI. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 368. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 1 700,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce 

bazénů včetně navazujících staveb" (správce 711 Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 8 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 

2024 na kapitálové výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů včetně 

navazujících staveb" (správce 711 Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Zastupitelstvo města Pardubic ze dne 16. 12.2021 schválilo v rozpočtu města pro rok 2022 

finanční prostředky ve výši Kč 30 000,0 tis. a vyčleňovacím usnesením schválilo finanční 

prostředky ve výši Kč 50 000,0 tis. na rok 2023 a ve výši Kč 50 000,0 tis. na rok 2024. Na 

základě ukončeného výběrového řízení na dodavatele stavby, kdy nejnižší nabídnutá cena 

překročila schválené finanční prostředky o Kč 8 000,0 tis., dále na pokrytí již uzavřených 

smluv (TDI, technická pomoc) a v konečném součtu na uzavření smluv na koordinátora BOZP 

a autorského dozoru je nutné navýšení rozpočtové položky o částku v cekové výši Kč 9 700,0 

tis. 

 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 369. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 2 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Stavební úpravy části komunikace pěší 



zóny tř. Míru - mezi Sladkovského a 17. listopadu" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Navýšení finančních prostředků schválené položky rozpočtu 5.700 tis. "Sladkovského - 17. 

listopadu" o částku Kč 2 100,0 tis. na základě výsledku zadávacího řízení na realizaci včetně 

souvisejících nákladů na technický dozor a koordinátora BOZP při realizaci v celkové výši cca 

Kč 7 800,0 tis. Jedná se o stavební úpravy části komunikace z velkoformátové žulové dlažby. 

Komunikace je silně zatížena dopravou, MHD, zásobováním a dochází k uvolňování dlaždic a 

poškozování vozovky. 

 

 

Návrh usnesení č. 003 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 370. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 130,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Terminál B - přeložky sítí" na kapitálové 

výdaje položky "Terminál B - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 370. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 770,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Terminál B - odbočovací pruh" na 

kapitálové výdaje položky "Terminál B - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly OMI na realizaci stavebních úprav stávající 

cyklostezky na ul. Palackého na základě přímého zadání (in house) SmP s realizační cenou cca 

850 tis. vč. DPH. Jedná se o úpravu a přímé napojení úseku stávající části cyklostezky na nově 

provedenou část cyklostezky, která je realizována v rámci investiční akce Terminál B (nový 

kryt z asfaltového betonu, zhutnění a nové podkladní vrstvy, nové betonové obruby). 

Financování je navrhováno v rámci položek Terminál B, ze zůstatku dokončené realizace 

"odbočovací pruh" a z rozpočtové rezervy "přeložky sítí". 



 

 

Návrh usnesení č. 004 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 371. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Jahnova 

(směr z centra)" na kapitálové výdaje položky "Terminál JIH - PD" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly OMI a navýšení schválené položky Terminál 

JIH o částku 150 tis. na krytí nákladů na rozdělení projektové dokumentace na dva investory - 

statutární město Pardubice a Dopravní podnik města Pardubic, které jsou předmětem 

dodatku ke smlouvě s projektantem terminálu (předloženo ke schválení RM 9.11.2022). 

Skutečné náklady na rozdělení projektové dokumentace dle stavebních objektů příslušnému 

investorovi jsou ve výši 618 tis. bez DPH (748 tis. vč. DPH). Financování bylo řešeno v rámci 9. 

ZR na základě předběžné cenové nabídky ve výši 600 tis. Kč. Dofinancování je navrhováno ze 

zůstatku dokončené akce  MHD Jahnova. 

 

 

Návrh usnesení č. 005 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 372. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Lexova 

(směr Dukla)" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD Poděbradská 

(směr do města)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 372. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Lexova 

(směr Dukla)" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD Poděbradská 

(směr z města)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 



Důvodová zpráva 

I. Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly OMI a navýšení schváleného rozpočtu 

položky "MHD Poděbradská - do města" na celkovou výši 3.300 tis. vč. DPH na základě 

ukončeného výběrového řízení na zhotovitele (RM 9.11.2022) včetně souvisejících nákladů 

na technický dozor, autorský dozor a koordinátora BOZP při realizaci. Jedná se o kompletní 

rekonstrukci zastávky včetně napojení přilehlých chodníků. Celá realizace v roce 2023. 

II. Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly OMI a navýšení schváleného rozpočtu 

položky "MHD Poděbradská - z města" na celkovou výši 3.400 tis. vč. DPH na základě 

ukončeného výběrového řízení na zhotovitele (RM 9.11.2022) včetně souvisejících nákladů 

na technický dozor, autorský dozor a koordinátora BOZP při realizaci. Celá realizace v roce 

2023. 

I.+II. Dofinancování navrhováno z finanční rezervy po ukončeném výběrovém řízení na 

zhotovitele položky "Záliv MHD Lexova" - celkové náklady 2.400 tis. Předpoklad realizace a 

dokončení do 12/2022 s fakturací v 01/2023. - všechny tyto zálivy v rozpočtu pokryty z 

Programu podpory dopravy. 

 

 

Návrh usnesení č. 006 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 373. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Studánka - kácení dřevin" na běžné výdaje 

položky "Velká údržba sociálních a zdravotních zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 373. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 67,0 tis. v rámci položky "Správa MO VI" (správce 1814 - Odbor informačních 

technologií" z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 

Důvodová zpráva 

I. Přesun finančních prostředků na posílení položky Velká údržba sociálních a zdravotních 

zařízení, z této položky bude realizován zdravotně bezpečnostní prořez stromů v areálu ul. K 

Blahobytu 727 - Ratolest. 

II. Finanční prostředky na nákup multifunkční tiskárny pro potřeby úřadu MO VI. 



 

 

Návrh usnesení č. 007 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 374. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Lány na Důlku - celková rekonstrukce 

objektu - PD" na kapitálové výdaje položky "MŠ Nár. hrdinů - rekonstrukce el. rozvaděče" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o rekonstrukci elektroměrového  rozvaděče, který je v nevyhovujícím stavu. Jedná 

se o  navýšení na 100 A a doplnění jištění, z důvodu pořízení  nového konvektomatu do MŠ, 

který má oproti stávajícímu potřebu vyššího příkonu, dochází k přetížení a vypadávání 

pojistek. Finanční prostředky budou přesunuty z akce MŠ Lány na Důlku - celková 

rekonstrukce objektu PD - akce nebude realizována. 

 

 

Návrh usnesení č. 008 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 375. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 260,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "VČD - výměna střešních žlabů" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Navýšení finančních prostředků schválené položky rozpočtu Kč 500 tis. "VČD - výměna 

střešních žlabů" o Kč 260,0 tis. Žlaby na střeše VČD byly prohlédnuty zástupcem odborné 

firmy a oprava odhadnuta na Kč 500,0 tis, o které bylo požádáno. Při zpracování rozpočtu na 

výměnu žlabů touto firmou byla cena upřesněna na částku Kč 723,0 tis. Do celkové částky Kč 

760,0 tis. jsou započítány ještě náklady na BOZP. 

 

 

 



 

Návrh usnesení č. 009 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 376. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 550,0 tis. v rámci položky "Bytové domy - montáž modulů pro elektronický přenos 

dat" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky budou použity na instalaci datových sběrnic. Schválená rozpočtová 

položka ve výši Kč 600,0 tis. je na kapitálové výdaje. Na základě výběrového řízení  známe 

cenu za datovou sběrnici a po rozdělení na jednotlivé bytové domy jsme zjistili, že téměř 

všechny částky nepřesáhnou výši Kč 40,0 tis. a dle účetních předpisů se jedná o běžné 

výdaje. Pouze v případě BD Gagarinova 380-383 je částka Kč 50,0 tis. a bude hrazena z 

kapitálových výdajů.   

V letošním roce  je nutné nainstalovat datové sběrnice dle splnění požadavků evropské 

směrnice o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive, EED). Jedná se o zařízení, která 

do sebe 2x do měsíce načte údaje z poměrových vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů 

(RTN), které umožňují dálkový odečet  tak,  aby nájemníci si mohli zkontrolovat stavy těchto 

měřidel online. Každý nájemce obdrží přístupové jméno a heslo do tohoto systému. 

V některých domech máme poměrová měřidla, která nevysílají signál celý rok (pouze první 

dva měsíce v roce). Takže instalace sběrnic v těchto domech bude provedena až v 

následujících letech při nahrazení současných měřidel novým typem.  Na základě výběrového 

řízení   zjistíme  cenu za datovou sběrnici a  rozdělíme finanční částku na jednotlivé bytové 

domy - celkem 53. 

 

 

Návrh usnesení č. 010 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 376. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Azylový dům pro ženy Na Spravedlnosti 803 - 

údržba" na běžné výdaje položky "Azylový dům pro muže Milheimova" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 



Důvodová zpráva 

Finanční prostředky budou použity na drobné opravy v azylovém domě. Schválená položka 

rozpočtu je téměř vyčerpána. 

 

 

Návrh usnesení č. 011 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 377. Přesun finančních prostředků ve  výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 1 800,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Sokolovská 2721 - sanace střešního 

pláště a PD" na kapitálové výdaje položky "BD Na Záboří 223 - výměna elektroinstalace 

spol. prostory" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 377. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 1 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy bytových jader" na 

kapitálové výdaje položky "BD Na Záboří 223 - výměna elektroinstalace spol. prostory" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 377. Přesun finančních prostřdků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 2 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - revize a ostatní služby" na 

kapitálové výdaje položky "BD Na Záboří 223 - výměna elektroinstalace spol. prostory" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky budou použity na provedení výměny elektroinstalace ve společných 

prostorech bytového domu včetně elektroměrových rozvaděčů a přívodů do jednotlivých 

bytů. Současné rozvody jsou z hliníku a na hranici své životnosti. Elektroměrové rozvaděče 

neodpovídají požadavkům distributora pro montáž  elektroměrů - dodavatel energií odmítá 

osazovat elektroměry. V roce 2023 je plánované zateplení obvodového pláště domu. 

Elektroinstalaci je nutné provést před tímto zateplením, protože rozvody jsou vedeny na 

pavlačích domu, které budou také zatepleny. Přesun finančních prostředků z   BD Sokolovská 

2721 -sanace střešního pláště a PD je akce ukončena, vysoutěžena a realizována za nižší 



částku oproti rozpočtu. Bytové domy - opravy jader do konce roku 2022 bude vyčerpána 

částka ve výši 3 532 tis. z 5 mil. Kč v rozpočtu. Částku 2 500 tis. Kč použijeme z ř.rozpočtu BD 

- revize a ostatní služby, kde nedočerpeme celou částku. 

 

 

Návrh usnesení č. 012 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 378. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 420,0 tis. položka 

213. "OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Provoz hřbitovů - příkazní smlouva SmP" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 378. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 980,0 tis. položka 

211. "OMI - příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů" a zároveň zvýšení výdajové 

části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz hřbitovů - příkazní smlouva SmP" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 378. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 294,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné výdaje 

položky "Provoz hřbitovů - příkazní smlouva SmP" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o navýšení a zároveň narovnání finanční částky v příjmové i ve výdajové části 

rozpočtu  na úhradu služeb vzniklých v průběhu roku dle uzavřené příkazní smlouvy, která je 

uzavřena se Službami města Pardubic a.s. Předmětem příkazní smlouvy jsou všechny úkony 

vyplývající z Řádu veřejného pohřebiště, které pro město zabezpečují Služby města Pardubic 

dle této smlouvy, a to např.: výběr nájemného za pronájem pozemků-hrobových míst a 

služeb s nimi spojených, vedení příslušné evidence související s provozováním veřejných 

pohřebišť a další úkony vyplývající z Řádu veřejného pohřebiště. Platba za provoz hřbitovů je 

navržena SmP a.s. dle předpisů a proto je nutné v průběhu roku ji narovnat na skutečné 



úhrady za pronájem hrobových míst a služeb s nimi spojených. Finanční částka ve výdajové 

části rozpočtu je na rozdíl od příjmové části navýšena o 21% sazbu DPH, kterou SmP a.s. jsou 

povinny ve smyslu zákona o DPH odvést finančnímu úřadu jako odměnu za služby vyplývající 

dle příkazní smlouvy. 

 

 

Návrh usnesení č. 013 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 379. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Provoz dokončených vodohospodářských 

děl" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o požadavek na navýšení položky. Schválená částka v rozpočtu na provoz 

vodohospodářských děl je vázána na smluvní vztah  řešící běžný provoz retenční  nádrže, 

která zachycuje vnitřní dešťové vody v lokalitě Free zone ve Starých Čívicích a následně je 

přečerpává do Podolky. Vlivem poruchy spínače čerpadla v retenční nádrži ve Free zone 

běželo čerpadlo na prázdno do doby pravidelné periodické fyzické kontroly. Touto závadou 

vznikl nedoplatek za elektřinu ve výši 95 tis. Kč za zvýšený odběr oproti běžným zálohám. Dle 

právního rozboru smlouvy o provozu by měl jít nedoplatek elektřiny za městem. Aby se 

obdobný případ v budoucnu nestal, smluvní provozovatel navrhuje osadit nádrž dálkovou 

kontrolou zvýšení hladiny. Jednalo by se o hladinový spínač s rozvaděčem, ve kterém by byl 

umístěn GSM dálkový přenos na kompetentní pracovníky. V případě poruchy by byla obsluha 

ihned informována. Finanční prostředky na dálkovou kontrolu výšky hladiny s přenosem dat 

je uplatňována v návrhu rozpočtu na r. 2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 014 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 380. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 14,4 tis. z běžných výdajů položky "Britské centrum - provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" 

(správce 914 - Kancelář tajemníka). 



II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 380. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 1 544,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 

- Odbor školství, kultury a sportu). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 380. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 144,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "COK (Gampa a Divadlo 29) - příspěvek na 

provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 380. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 108,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Památník Zámeček - příspěvek na provoz" 

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 380. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 110,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "TIC - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 380. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Lentilka - příspěvek na provoz" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 



Důvodová zpráva 

I. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 14,4 tis. Kč z 

běžných výdajů položky "Britské centrum" na běžné výdaje položky "'Mzdy zaměstnanců 

MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši na úhradu nákladů na 

odměnu pracovníka zajišťujícího výuka anglického jazyka v Britském centru Pardubice. 

II. - VI. Žádáme o navýšení provozních příspěvků výše uvedených příspěvkové organizaci v 

kultuře a zdravotnictví. Jedná se o navýšení finančních prostředků na základě zákonného 

navýšení mezd o 10%. Od 1. září 2022 vešlo v účinnost nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým 

se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého došlo k navýšení 

platových tarifů zaměstnaců pracujících ve veřejných službách a správě a tím i zákonných 

odvodů. 

 

 

Návrh usnesení č. 015 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 381. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů položky "Program podpory sportu - Dětský maraton" na 

běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 381. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši 19,2 tis. Kč z běžných výdajů položky „Městské slavnosti" na běžné transfery položky 

"DDM ALFA (Družby) Polabiny - KD Hronovická" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 381. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši 172,7 tis. Kč z běžných výdajů položky „Senioři Pardubice" na běžné transfery položky 

"DDM ALFA (Družby) Polabiny - KD Hronovická" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). 



IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 381. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši 26,0 tis. Kč z běžných výdajů položky „Senioři Pardubice" na běžné transfery položky 

"Dům dětí a mládeže BETA Pardubice - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

I. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 5,0 tis. Kč z 

běžných výdajů položky "Program podpory sportu - Dětský maraton" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu) ve stejné výši na úhradu nákladů spojených se spoluúčastí na 

organizaci akce Dětský maraton 2022, která se uskutečnila v září 2022. 

II. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 19,2 tis. Kč z 

běžných výdajů položky  „Městské slavnosti " (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu)  na běžné transfery položky "'DDM ALFA (Družby) Polabiny - KD Hronovická" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši na úhradu nákladů spojených s 

využitím KD Hronovická a zajištěním služeb na akci Dny medu, která se uskuteční v rámci 

podzimní části Městských slavností Pardubice. 

III. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 172,7 tis. Kč z 

běžných výdajů položky  „Senioři Pardubice " (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu)  na běžné transfery položky "'DDM ALFA (Družby) Polabiny - KD Hronovická" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši na úhradu nákladů s pořádáním 

kulturních akcí pro seniory ve 2. pololetí roku 2022 v KD Hronovická. 

IV. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 26,0 tis. Kč z 

běžných výdajů položky „Senioři Pardubice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu)  na běžné transfery položky "Dům dětí a mládeže BETA Pardubice - volnočasové 

aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši na úhradu nákladů 

spojených s pořádáním výtvarných dílen pro seniory. 

 

 

Návrh usnesení č. 016 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 382. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 90,0 tis. z běžných transferů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 



1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Podpora integrace 

cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 382. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 10,0 tis. z běžných transferů položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" 

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Podpora 

integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun finančních prostředků v souhrnné výši Kč 100,0 tis. z kapitoly 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu na 6131 - Odbor sociálních věcí. Finanční prostředky jsou určeny na 

zhotovení lokální informační brožury, která má za cíl zlepšit orientaci cizinců v oblasti 

fungování dotčených institucí volného času, zdravotnictví a školství. Rozpočet se dělí na 3 

části (překlad Kč 25,0 tis., grafické zpracování Kč 25,0 tis., tisk Kč 50,0 tis). 

 

 

Návrh usnesení č. 017 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 383. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 4,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor)) na běžné transfery položky "DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na 

provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o navýšení provozních prostředků pro Dům dětí a mládeže Beta Pardubice-KD 

Dubina-příspěvek na provoz. Jedná se o organizační zajištění akcí jednání Zastupitelstva MO 

III (1,8 tis Kč) a koncert ke Dni matek (2,2 tis Kč). Finanční prostředky ve výši Kč 4,0 tis. budou 

předmětem finančního vypořádání s MO III za rok 2022. 

 

 

 

 



 

Návrh usnesení č. 018 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 384. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. položka 

"DDM Alfa - sportovní hry MŠ - dotace Pk" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu "DDM 

Alfa - sportovní hry MŠ - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Jedná nastavení účetní a rozpočtové správnosti - narovnání skutečnosti a rozpočtu vůči 

rozpočtovému opatření č. 203 z 5. změny rozpočtu 2022. 

 

 

Návrh usnesení č. 019 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 385. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 460,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava SSZ nad rámec údržby" na 

kapitálové výdaje položky "Úprava SSZ K22 ul. Pražská - Žižkova" (správce 1327 - Odbor 

dopravy). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 385. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 40,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava SSZ nad rámec údržby" na 

kapitálové výdaje položky "Úprava SSZ K15 ul. Teplého - nadjezd Paramo" (správce 1327 - 

Odbor dopravy). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 385. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 330,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové 

výdaje položky "Úprava SSZ K15 ul. Teplého - nadjezd Paramo" (správce 1327 - Odbor 

dopravy). 



Důvodová zpráva 

I. Navýšení finančních prostředků na technické zhodnocení křižovatky SSZ K22 ul. Pražská- 

Žižkova.  RmP dne 19. 9. 2022 usnesením R/8676/2022 schválila přímé zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu společnosti CROSS Zlín. V rámci zlepšení funkčnosti SSZ došlo k v 

letech 2020 – 2021 k vybudování Inteligentního řízení dopravy zahrnujícího dodávku systému 

řízení světelné signalizace a dopravní ústředny včetně poskytování služeb souvisejících s jeho 

vybudováním. Smluvním partnerem – dodavatelem byla společnost CROSS Zlín, která po 

provedené realizaci spravuje a servisuje předmětná SSZ. Realizací prošlo vice než dvacet 

světelných křižovatek. Vozidla projíždějící světelnými křižovatkami postupně opotřebovávají 

povrch vozovky, čímž postupně může dojít k nefunkčnosti indukčních smyček umístěným 

pod vozovkou a zabezpečující funkčnost SSZ.  Tato závada se projevila na SSZ K15 (ul. 

Teplého – nadjezd Paramo) a na SSZ K22 (ul. Pražská – Žižkova). Oprava indukčních smyček je 

zdlouhavá a nezaručí opakované poruchy (v případě další nefunkční indukční smyčky je třeba 

frézování vozovky a s tím spojeny další náklady).  Navrhovaná videodetekce patří do systému 

inteligentního řízení dopravy, jedná se o spolehlivé a neinvazivní řešení pro detekci vozidel a 

komponenty lze servisovat bez zásahů do vozovky.  

II. - III. Navýšení finančních prostředků na technické zhodnocení křižovatky  SSZ K15 ul. 

Teplého – nadjezd Paramo.  RmP dne 19. 9. 2022 usnesením R/8676/2022 schválila přímé 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti CROSS Zlín na realizaci této zakázky. V 

rámci zlepšení funkčnosti SSZ došlo k v letech 2020 – 2021 k vybudování Inteligentního řízení 

dopravy zahrnujícího dodávku systému řízení světelné signalizace a dopravní ústředny 

včetně poskytování služeb souvisejících s jeho vybudováním. Smluvním partnerem – 

dodavatelem byla společnost CROSS Zlín, která po provedené realizaci spravuje a servisuje 

předmětná SSZ. Realizací prošlo vice než dvacet světelných křižovatek. Vozidla projíždějící 

světelnými křižovatkami postupně opotřebovávají povrch vozovky, čímž postupně může dojít 

k nefunkčnosti indukčních smyček umístěným pod vozovkou a zabezpečující funkčnost 

SSZ.  Tato závada se projevila na SSZ K15 (ul. Teplého – nadjezd Paramo) a na SSZ K22 (ul. 

Pražská – Žižkova). Oprava indukčních smyček je zdlouhavá a nezaručí opakované poruchy (v 

případě další nefunkční indukční smyčky je třeba frézování vozovky a s tím spojeny další 

náklady).  Navrhovaná videodetekce patří do systému inteligentního řízení dopravy, jedná se 

o spolehlivé a neinvazivní řešení pro detekci vozidel a komponenty lze servisovat bez zásahů 

do vozovky. 

 

 

Návrh usnesení č. 020 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 386. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 



"Příjmy z parkovacích automatů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka 

"DPmP a.s. - odměna za provoz placeného stání" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 386. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. položka 

"Příjmy z parkovného elektronickou formou" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

položka "DPmP a.s. - odměna za provoz placeného stání" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

Důvodová zpráva 

Navýšení původně schváleného rozpočtu o Kč 1 800,0 tis. z důvodu navýšení počtu plateb z 

provozu placeného stání na místních komunikacích. Na základě uzavřené "Služební smlouvy", 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. zajišťuje provoz systému placeného stání na místních 

komunikacích města (prodej parkovného a parkovacích karet) a za tuto činnost mu město 

hradí úplatu ve výši 25% z odvedených tržeb, které jsou příjmem města. K 30.09.2022 je na 

této položce vyčerpáno již Kč 6 365,0 tis. Ke zvýšení částky dochází z důvodu zvýšeného 

výběru parkovného v zóně placeného stání, kdy OD nemohl předvídat zvýšený výběr 

finančních prostředků. V rámci projetku IŘD (Inteligentní řízení dopravy) byly nainstalovány 

senzory obsaditelnosti jednotlivých parkovacích míst a tím došlo k vysokému procentu 

akceptovatelnosti parkovacích poplatků. 

 

 

Návrh usnesení č. 021 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatřeční č. 387. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve 

výši Kč 1 600,0 tis. v rámci položky "Příjmy z parkovacích ploch u MFA" z položky 213x na 

položku 211x (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Jedná se o technickou úpravu příjmové části 

rozpočtu již schválené položky, která zahrnuje příjem z parkovacích automatů. Příjem 

parkovacích ploch u multifunkční arény dle příkazní smlouvy zabezpečuje pro město 

Rozvojový Fond Pardubice a.s. a příjmy z parkování vozidel jsou příjmem města. 



 

 

Návrh usnesení č. 022 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 388. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 14,7 tis. z běžných výdajů položky "Lokalita S.K. Neumanna vč. souvisejících 

komunikací" na běžné výdaje položky "ZUŠ Lonkova - nová budova (architektonická 

soutěž)" (správce 811 - Odbor hlavního architekta). 

Důvodová zpráva 

V dubnu byla vyhlášena architektonická soutěž o návrh "ZUŠ Lonkova - nová budova". 

Výsledky soutěže byly schváleny RmP dne 6.9.2022. Soutěže se mimo jiné zúčastnila 

zahraniční společnost. Dle soutěžních podmínek každému z neoceněných účastníků, který 

odevzdal soutěžní návrh odpovídající zadání obdrží náhrady výloh. 

 

 

Návrh usnesení č. 023 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 389. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 389,6 tis. položka 

23. "Ostatní nedaňové příjmy - dědictví" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka 

"Sociální služby města Pardubic - dědictví" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné 

výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 389. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 389,6 tis. položka 

23. "Ostatní nedaňové příjmy - dědictví" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka 

"Sdružení přátel vodících psů - dědictví" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

Usnesením Okresního soudu v Pardubicích č.j. D 338/2019-129 ze dne 1. 11. 2021 nabylo 

Statutární město Pardubice z pozůstalosti po paní XXXXXXXXXXXXX částku 779 081,08 Kč, 

kterou zůstavitelka odkázala rovným dílem na výchovu a výcvik slepeckých a asistenčních psů 



a na péči pro postižené osoby v ústavní péči. Statutární město Pardubice je povoláno splnit 

příkaz zůstavitelky a rovným dílem tuto částku darovat. 

Byla uzavřena darovací smlouva ev. č. D6131/00171/22 se Sociálními službami města 

Pardubic, IČ 75090970 na částku 389 540,54 Kč, schválena usnesením ZmP č. Z/3280/2022 ze 

dne 22.9.2022.  

Byla uzavřena darovací smlouva ev. č. D6131/00172/22 se Sdružením přátel vodících psů, 

z.s., IČ 01863495 na částku 389 540,54 Kč, schválena usnesením ZmP č. Z/3280/2022 ze dne 

22.9.2022. 

 

 

Návrh usnesení č. 024 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 390. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1,5 tis. položka 41. 

"Kompenzační bonus" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 

"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí č.j. MF - 18989/2022/1201-10 byly statutárnímu 

městu Pardubice poskytnuty finanční prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa v 

celkové výši 1 421,67 Kč. Jedná se o příspěvek ke zmírnění negativních dopadů působnosti 

zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Finanční prostředky nejsou 

účelově určeny a nepodléhají finančnímu vypořádání. 

 

 

Návrh usnesení č. 025 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 391. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Inteligentní dopravní systém - řízení 

křižovatek" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky 

"Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - rozšíření" (správce 214 - Městská 

policie). 



Důvodová zpráva 

V rámci stávajícího systému "parkování" s vazbou na inteligentní dopravní systémy, dojde k 

rozšíření požadavků v rámci aplikací "Kontrola" a "Kontrola oprávnění". Jedná se o zobrazení 

jednotlivých parkovacích míst v mapovém podkladu, s barevně rozlišeným obsazeným, 

volným a zaplaceným místem. Nebude se zobrazovat zaplacenost na konkrétní místo u 

krátkodobých oprávnění, barevně se rozliší místo s platným dlouhodobým oprávněním. Dále 

přibude funkce Mapová kontrola a funkce Kontrola - statistiky. Jedná se o statistický přehled 

provedených kontrol na lokality a za uživatele. 

 

 

Návrh usnesení č. 026 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 392. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 750,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Gorkého - oprava střechy" na "U Josefa 118 

- havárie podlah 3NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic) 

Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly OMI na opravu havarijního stavu podlah v 3. 

NP U Josefa 118.  Dne 1.11.2022 kolem 20. hodiny došlo v prostorách Střední školy 

cestovního ruchu a grafického designu s.r.o. bez zjevné příčiny ke vzedmutí a poškození 

podlah ve 3. NP objektu a k následnému popraskání dlažeb. Uvedená situace vznikla 

pravděpodobně pnutím konstrukce, kdy se část dlažby oddělila od betonového podkladu. 

Uvedená situace má za následek znemožnění plnohodnotného využívání daného prostoru, a 

to jak pro žáky tak pro zaměstnance školy. Musela být přijata opatření - zamezení vstupu na 

poškozená místa tak, aby tento velmi nebezpečný stav pro žáky a zaměstnance školy z 

hlediska BOZP nezapříčinil možný vznik úrazů. V případě dalšího postupu poškození dlažeb 

bude nutné uzavření těchto prostor. Pokrytí akce je navrhováno přesunem v rámci kapitoly 

OMI z akce "ZŠ Gorkého -oprava střechy", kde ve výběrovém řízení vyhrála firma s 

nabídkovou cenou nižší než se původně předpokládalo. 

 

 

Návrh usnesení č. 027 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 



Rozpočtové opatření č. 393. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši ve výši Kč 84,7 tis. v rámci položky "IDS - parkovací systém" (správce 1411 - Odbor 

rozvoje a strategie) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

Důvodová zpráva 

Technický přesun finančních prostředků z důvodu zatřídění majetku z kapitálových 

výdajů  položky 6121  na běžné výdaje položky 5169 - Fakturace na základě Smlouvy o dilo č. 

D/00099/20 za zpracování Žádosti o dotaci pro projekt "lnteligentni parkovaci system v 

Pardubicich" předkládaného do výzvy č. 80 OP Doprava - platba po schválení projektu k 

financování (rozhodnutí o poskytnutí dotace). Toto zařazení do běžných výdajů bylo 

konzultováno s AV-AUDITING s.r.o. 

 

 

Návrh usnesení č. 028 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 394. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 97,0 tis. z běžných transferů položky "ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná  rezerva 

rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

Ve IV. změně rozpočtu byl usnesením č. Z/2949/2022, rozpočtovým opatřením č. 158, 

schválen přesun finančních prostředků z obecné rezervy rozpočtu na navýšení provozního 

příspěvku správci 1734 na adaptační skupiny ukrajinských dětí. Na základě vyúčtování 

příspěvku byla část finančních prostředků ve výši 97 066,- Kč vrácena zpět do obecné rezervy 

rozpočtu. 

 

 

Návrh usnesení č. 029 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 395. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 446,5 tis. položka 

41. "MŠ Rosice nad Labem - OP J.A. Komenský - dotace" a zároveň zvýšení  výdajové části 

rozpočtu "MŠ Rosice nad Labem - OP J.A. Komenský - dotace" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 



II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 395. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 113,6 tis. položka 

41. "ZŠ Waldorfská - OP J.A. Komenský - dotace" a zároveň zvýšení  výdajové části 

rozpočtu "ZŠ Waldorfská - OP J.A. Komenský - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 395. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 592,9 tis. položka 

41. "MŠ Ohrazenice - OP J.A. Komenský - dotace" a zároveň zvýšení  výdajové části 

rozpočtu "MŠ Ohrazenice - OP J.A. Komenský - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 395. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 514,5 tis. položka 

41. "MŠ Raisova - OP J.A. Komenský - dotace" a zároveň zvýšení  výdajové části rozpočtu 

"MŠ Raisova - OP J.A. Komenský - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). 

Důvodová zpráva 

I. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, kultury a sportu ČR byla statutárnímu městu 

Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský 

pro MŠ Rosice nad Labem ve výši 446 479,- Kč. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají 

finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. 

II. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, kultury a sportu ČR byla statutárnímu městu 

Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský 

pro ZŠ Waldorfská ve výši 2 113 530,- Kč. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají 

finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. 

III. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, kultury a sportu ČR byla statutárnímu městu 

Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský 

pro MŠ Ohrazenice ve výši 592 888,- Kč. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají 

finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. 

IV. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, kultury a sportu ČR byla statutárnímu městu 

Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský 

pro MŠ Raisova ve výši 514 469,- Kč. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu 

vypořádání se státním rozpočtem. 



 

 

Návrh usnesení č. 030 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 396. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 40,5 tis. položka 41. 

"Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 

položka "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních 

věcí). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Pardubicích byl statutárnímu 

městu Pardubice snížen příspěvek na výkon pěstounské péče za kalendářní rok 2022 o 40 

500,- Kč. Příjemci státního příspěvku je uložena povinnost vrátit část státního příspěvku ve 

výši 40 500,- Kč. 

 

 

Návrh usnesení č. 031 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 397. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 

24. "Přijaté splátky půjčených prostředků - Česká abilympijská asociace" a zároveň zvýšení 

výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

Přijaté finanční prostředky - splátka zápůjčky ve výši Kč 100,0 tis. od České abilympijské 

asociace. 

 

 

Návrh usnesení č. 032 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 398. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 165,0 tis. položka 



41. "Dotace MŠMT - adaptační skupiny pro cizince UKR - DDM Beta" a zároveň snížení 

výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - adaptační skupiny pro 

cizince UKR - DDM Beta" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 398. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 195,0 tis. položka 

41. "Dotace MŠMT - adaptační skupiny pro cizince UKR - ZUŠ Lonkova" a zároveň snížení 

výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - adaptační skupiny pro 

cizince UKR - ZUŠ Lonkova" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 398. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. položka 

41. "Dotace MŠMT - adaptační skupiny pro cizince UKR - DDM Alfa" a zároveň snížení 

výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - adaptační skupiny pro 

cizince UKR - DDM Alfa" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 398. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. položka 

41. "Dotace MŠMT - adaptační skupiny pro cizince UKR - ZUŠ Havlíčkova" a zároveň snížení 

výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - adaptační skupiny pro 

cizince UKR - ZUŠ Havlíčkova" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem. Na základě rozhodnutí MŠMT ČR byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta 

neinvestiční účelová dotace v rámci výzvy "Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z 

Ukrajiny 2022". Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Nevyčerpané 

finanční prostředky byly odeslány na účet KÚ Pardubického kraje 6.10.2022. 

 

 

 

 

 



 

Návrh usnesení č. 033 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 399. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši 

Kč 946,5 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Podpora integrace a pomoc 

ukrajinským uprchlíkům - Pardubice 2022" na položku 41. "Dotace MV - Podpora integrace 

a pomoc uprchlíkům" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra čj. MV-64035-108/OAM-2022 byla statutárnímu 

městu Pardubice poskytnuta neinvestiční účelová dotace z programu "Projekty obcí na 

podporu integrace cizinkců na lokální úrovni v roce 2022" ve výši 946 437,- Kč. Poskytnuté 

finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. 

 

 

Návrh usnesení č. 034 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 400. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši 

Kč 1 757,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - ITI - Řízení strategie Integrované 

územní investice" na položku 41. "Dotace MMR - Řízení strategie Integrované územní 

investice" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 400. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši 

Kč 23,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - ITI - Řízení strategie Integrované územní 

investice" na položku 41. "Dotace MMR - Řízení strategie Integrované územní investice" 

(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

I. - II. Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla statutárnímu městu 

Pardubice přidělena neinvestiční dotace na projekt "Řízení Strategie integrované územní 

investice Hradecko-pardubické aglomerace IV". 



 

 

Návrh usnesení č. 035 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 401. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 207,0 tis. položka 

41. "Dotace MK - COK - Divadlo 29 - Electroconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MK - COK - Divadlo 29 - Electroconnexion" 

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí MInisterstva kultury ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena 

účelová neinvestiční dotace z Programu Kulturní aktivity na projekt Centra pro otevřenou 

kulturu - "Electroconnexion 2022". Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu 

vypořádání. 

 

 

Návrh usnesení č. 036 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 402. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 919,8 tis. položka 

42. "Dotace MMR - SSmP - nákup nových elektrických vozidel" a zároveň zvýšení výdajové 

části rozpočtu kapitálové transfery položky "Dotace MMR - SSmP - nákup nových 

elektrických vozidel" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj byla statutárnímu městu Pardubice - 

Sociálním službám města Pardubic poskytnuta účelová invetiční dotace na nákup nových 

elektrických vozidel. Celková částka dotace činila 5 919 759,- Kč. 

 

 

Návrh usnesení č. 037 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 



Rozpočtové opatření č. 403. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. položka 23. 

"Přijaté finanční dary" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 

"Komunitní plánování - dar" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

Důvodová zpráva 

Na základě uzavřené darovací smlouvy mezi Foxconn European Manufacturing Services s.r.o. 

a Statutárním městem Pardubice byl Odboru sociálních věcí poskytnut dar ve výši 30 000,- Kč 

na realizaci projektu "Attachment - Na počátku záleží". 

 

 

Návrh usnesení č. 038 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 404. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši 

Kč 450,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - MAP rozvoje vzdělávání II" na položku 

41. "Dotace MMR - MAP rozvoje vzdělávání II." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 404. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši 

Kč 975,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - MAP rozvoje vzdělávání II" na položku 

41. "Dotace MMR - MAP rozvoje vzdělávání II." (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR, byla statutárnímu městu 

Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání na realizaci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II. 

Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. 

 

 

Návrh usnesení č. 039 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 405. Zvýšení předpokládaného zůstatku Sociálního fondu Městské 

policie ve výši 600 000,- Kč o 396 736,57,- Kč dle skutečnosti k 31.12.2021 a zároveň zvýšení 



výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Sociální fond MP" (správce 214 - Městská 

policie) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 405. Snížení předpokládaného zálohového přídělu do Sociálního 

fondu Městské policie ve výši 182 875,20 Kč v rozpočtu na rok 2022 a zároveň snížení 

běžných transferů položky "Sociální fond Městské policie" (správce 214 - Městská policie) 

ve stejné výši. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 405. Zvýšení příjmové části Sociálního fondu MP o přijaté úroky ve 

výši Kč 38 000,- Kč a zároveň zvýšení výdajové části Sociálního fondu MP na běžné 

transfery položky "Sociální fond Městské policie" (správce 214 - Městská policie) ve stejné 

výši. 

Důvodová zpráva 

I. Finanční prostředky na základě finančního vypořádání Sociálního fondu MP za rok 2021 

tzn. nastavení počátečního stavu sociálního fondu na základě konečného zůstatku na 

bankovním účtu Sociálního fondu MP, který k 31.12. 2021 činil 996 736,57 Kč. 

II. Zdrojem financování Sociálního fondu MP je příspěvek z rozpočtu města Pardubic ve výši 

6,5 % skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců MP, ze zaměstnavatelem 

vyplacených náhrad mezd při dočasné pracovní neschopnosti. Dále jsou příjmem sociálního 

fondu úroky připsané v předchozím kalendářním roce na bankovní účet sociálního fondu. 

Předpokládaný zálohový příděl Sociálního fondu MP byl v rozpočtu města na rok 2022 

schválen ve výši 3 965 000,- Kč. Na základě skutečnosti bude tato částka činit 3 782 124,8 Kč, 

tzn. snížení Sociálního fondu MP o 182 875,20 Kč. 

III. Vzhledem ke zvýšení úrokových sazeb navyšujeme příjmovou i výdajovou část Sociálního 

fondu Městské policie. 

 

 

Návrh usnesení č. 040 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatřední č. 405/1. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu 



ve výši Kč 1 210,0 tis. z běžných trasferů položky "Rozvojový fond a.s. - zimní sportovní 

park" na běžné výdaje položky "Reklamní smlouva - záštita - 100 let výročí HC" (správce 

1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatřední č. 405/1. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu 

ve výši Kč 2 050,0 tis. z běžných trasferů položky "Rozvojový fond a.s. - zimní sportovní 

park" na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor). 

Důvodová zpráva 

U projektu "ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK", který je smluvně pro sezonu 2022/2023 zajišťován ze 

strany RFP a.s., bylo z důvodu dramatického růstu cen energií pro rok 2023 a také z důvodu 

růstu výdajů u některých významným položek projektu (např. vyrovnání plochy parkoviště 

pro kluziště) identifikováno riziko navýšení celkových výdajů projektu.   Dále pak je nutné 

vnímat celoevropský a obecný společenský požadavek na hledání úspor energií, resp. šetření 

energie. Zároveň byl ze strany HC městu Pardubice prezentován požadavek na obchodní 

spolupráci spočívající ve společné propagaci projektu "100 let výroční oslav pardubického 

hokeje" pod záštitou města s cenou plnění ve výši 1,21 mil. Kč vč. DPH. Návrh změny 

rozpočtu r. 2022 je formulován tak, že umožňuje pokrytí REKLAMNÍ SMLOUVY S HC, a to díky 

úspoře částku 3,260 mil. Kč v případě schválení zrušení projektu "ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK". 

Rozdíl obou částek je navrženo převést do obecené rezervy rozpočtu. Detailní informace vč. 

smluvních řešení k navrhované změně rozpočtu je předmětem samostatné zprávy pro 

zasedání zastupitelstva dne 21. 11. 2022, kterou zastupitele obdrželi dodatečně v pátek dne 

18. 11. 2022 .   
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Smlouva o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou I/36 Trnová - 

Fáblovka - Dubina 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Smlouvu o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání 



některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby "I/36 Pardubice, 

Trnová - Fáblovka - Dubina" mezi Statutárním městem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 

21 Pardubice, IČO: 00274046 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 

organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390.   

Důvodová zpráva 

Důvodová zpráva 

Stavba "I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka – Dubina dále jen "Hlavní stavba"  bude 

prováděna dle projektové dokumentace pod názvem „I/36 Pardubice Trnová – Fáblovka – 

Dubina“, která byla zpracována společností Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 

Liberec 460 01, IČO: 482 66 230. V důsledku realizace vybudování hlavní stavby budou v 

jejím staveništním prostoru přerušeny stávající pozemní komunikace  (místní komunikace 

včetně chodníků, cyklostezek a veřejného osvětlení jako jejich příslušenství), které jsou ve 

vlastnictví Statutárního města Pardubice. Pro zachování obslužnosti  je třeba pozemní 

komunikace a jejich příslušenství v úseku přímo dotčeném Hlavní stavbou upravit tak, aby i 

nadále mohly sloužit dopravě v obci. Soubor v budoucnu přebíraných pozemních komunikací 

a jejich příslušenství je vyjmenován ve smlouvě. Veškeré náklady na přidružené objekty jsou 

zahrnuty do nákladů Hlavní stavby. Statutární město Pardubice se na základě této smlouvy 

zavazuje zúčastnit se přejímacího řízení a převzít pozemní komunikace a jejich příslušenství 

vyjmenované v předmětné smlouvě. 
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Zvolení „určeného zastupitele“ pro účely pořizování územně plánovací 

dokumentace 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

přijaté usnesení Z/145/2018. 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 



pana Františka Brendla jako „určeného zastupitele“, který bude spolupracovat s 

pořizovatelem v rámci pořizování územně plánovacích dokumentací ve smyslu § 47 a 

následujících zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 

pozdějších předpisů. 

Důvodová zpráva 

Obec územně plánovací dokumentací vyjadřuje požadavky na svůj územní rozvoj. Pro 

úspěšné a rychlé pořízení ÚP, který vyjádří zájmy obce, má zásadní význam kvalita 

komunikace obce s pořizovatelem i projektantem. Z tohoto důvodu je od roku 2007 v zákoně 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, dále jen "stavební 

zákon") definována úloha určeného zastupitele (vybraného člena zastupitelstva obce). Ten je 

především mluvčím zastupitelstva obce ve vztahu k pořizovateli a k projektantovi.  

Požadavek zvolit ze zastupitelstva obce jednoho zastupitele, který bude plnit úkoly 

"určeného zastupitele", je dán paragrafy 43 a násl. stavebního zákona vztahujícími se k 

územnímu plánu a §67 a násl. vztahujícími se k regulačnímu plánu.  Určený zastupitel musí 

být členem zastupitelstva (stavební zákon mluví o zastupiteli, nikoliv o zástupci). Odborná 

kvalifikace pro funkci určeného zastupitele není zákonem stanovena a výběr nejhodnějšího 

člena je ponechán na vůli zastupitelstva. 

 

Funkce určeného zastupitele tak trvá od jeho schválení zastupitelstvem po dobu pořizování 

příslušné územně plánovací dokumentace nebo po dobu pořizování konkrétní změny 

územního plánu. Určený zastupitel rovněž může být zastupitelstvem schválen pro dobu 

pořizování všech změn příslušného územního plánu po celé volební období. V každém z 

těchto případů platí, že jeho funkce zaniká se zánikem mandátu zastupitele. Následně musí 

být schválen určený zastupitel nový. Určení zastupitelé, kteří se po volbách do obecních 

zastupitelstev nedostali do zastupitelstva obce, musejí svou činnost na územním plánu 

ukončit. Obdobně pokud určený zastupitel neplní svou funkci náležitě, je na zastupitelstvu, 

aby zastupitele z funkce odvolalo a schválilo nového určeného zastupitele. Rovněž pokud 

trvá pořizování územního plánu, případně jeho změny a skončilo volební období, na něž byl 

určený zastupitel schválen, měl by být schválen nově. To neplatí, pokud usnesení 

zastupitelstva časové omezení neobsahovalo.  

Ze znění stavebního zákona vyplývá, že obec může mít pouze jednoho určeného zastupitele. 
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Zajištění lékařské pohotovosti na území města Pardubic 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

vyčlenění finančních prostředků ve výši 7.500 tis. Kč v rozpočtu města Pardubic na rok 

2023 na běžné výdaje položky "Lékařská Městská POHOTOVOST  Pardubice" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

Dle Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 372/2011 Sb., část 11 

§110, odpovídá za organizaci a zajištění Lékařské pohotovostní služby (dále jen „LPS“) 

primárně kraj. 

Pardubický kraj však LPS pro dospělé zabezpečil pouze na minimální hranici, pouze pro 

formální naplnění zákonných povinností, avšak z hlediska obyvatel Pardubic s omezenou a 

nedostatečnou dostupností. 

LPS v Pardubicích je aktuálně poskytována na adrese: Pardubická nemocnice, budova č. 2 

(přízemí, prostory neurochirurgické ambulance), s ordinační provozní 

dobou:                                                                     Po-Pá: pouze 17.00 - 22.00 a So, Ne, svátky: 

10.00 - 22.00 

§110 odst. 2 výše uvedeného zákona dále definuje, že LPS se rozumí ambulantní péče 

poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu 

onemocnění, což přirozeně nastává i mimo běžné dopolední ordinační hodiny praktických 

lékařů, tedy kdykoliv během 7 dní v týdnu. (O pohotovostní služby nejde v případě 

poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné ordinační doby poskytovatele). Dle tohoto 

Zákona, Lékařskou pohotovost nemůže suplovat ústavní pohotovostní služba na příslušných 

odděleních. 

Pro zajištění lepší dostupnosti LPS v Pardubicích, 10.00 - 22.00 hod. všech 7 dní v týdnu, jako 

plošně užitečné a žádané služby pro všechny občany Pardubic, proto navrhujeme vyčlenit 

dostatečné finanční prostředky pro její smluvní zajištění prostřednictvím nestátního 

zdravotnického zařízení Pardubická městská Lékařská pohotovost s.r.o. 
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Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

předloženou zprávu o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP. 

 

Důvodová zpráva 

Od začátku listopadu začala opět sloužit provozu rekonstruovaná Sladkovského ulice. 

Popraskanou žulovou dlažbu v její severní části nahradil kvalitní cementobetonový povrch, 

který kromě dlouhé životnosti zaručuje i nižší náklady na údržbu a nižší hlučnost při průjezdu 

vozidel. Rekonstrukce byla plánovaná až do konce listopadu, hotová byla s měsíčním 

předstihem. Společně s městem se na ní podílí i odborníci z Katedry dopravního stavitelství 

Univerzity Pardubice a jejich studenti v rámci výuky a výzkumu charakteristik a chování 

vozovek. Kryt vozovky ve Sladkovského ulici byl revitalizován společně s třídou Míru v letech 

2013 a 2014. Tvořila jej velkoformátová žulová dlažba uložená do štěrkového lože, která ale 

vlivem zatížení projíždějících vozidel praskala a byla opakovaně měněna. V souvislosti s 

výměnou krytu vozovky zahájila v ulici Sladkovského několik výzkumných úkolů Katedra 

dopravního stavitelství z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Podstatou 

tohoto výzkumu je porovnání vlastností nového cementobetonového krytu vozovky s 

ostatními druhy vozovek v městském prostředí, primárně se sousedním úsekem místní 

komunikace v ulici Sladkovského s krytem z asfaltových vrstev. Jedním ze záměrů výzkumu je 

posoudit vliv druhu povrchu (pozn. světlý-beton, tmavý-asfalt) na teplotu v městském 

prostředí. Za tímto účelem byly v lokalitě instalovány teplotní senzory umístěné v různých 

výškách nad povrchem vozovky. Zároveň byla teplotní čidla instalována v různých hloubkách 

do samotné konstrukce vozovky, kde budou měřit kolísání teploty a šíření tepla během doby 

zrání betonu, ale i dlouhodobé změny teploty vlivem změn počasí a střídání ročních období. 

Tyto činnosti úzce souvisí s měřením světelné odrazivosti obou povrchů za účelem posoudit 

možné úspory provozu veřejného osvětlení. 

 

Bydlení je stále méně finančně dostupné. Jedním ze způsobů, jak krizi řešit, je participativní 

bydlení. Jak by mohlo participativní bydlení vypadat z hlediska jeho potenciálních obyvatel v 

různých městech České republiky? To zkoumají architekti a sociální vědci ve výzkumném 

projektu podpořeném Technologickou agenturou ČR v Pardubicích a dalších městech ČR. Ti 

aktuálně hledají zájemce o účast na workshopech. Participativní bydlení má různorodé formy 



(baugruppe, družstva, spolky a další). Lidé mohou spolupracovat při přípravě projektu a na 

financování. Mohou také sdílet infrastrukturu, prostory i vybavení – typická je například 

společná zahrada, dílna, herna pro děti nebo třeba pokoj pro hosty. 

 

Dne 8.11.2022 proběhlo odvolací jednání ve věci žaloby SMP na určení vlastnického práva k 

akciím. Ve věci se SMP v souladu s koordinační dohodou domáhalo určení vlastnického práva 

k akciím tak, jak tomu bylo vlastnicky před valnou hromadou konanou dne 14.3.2019. V 

prvním stupni Krajský soud v Hradci Králové pobočka Pardubice žalobě vyhověl a mimo jiné 

určil, že HokejPce 2020 s.r.o. není akcionářem HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. K 

odvolání HokejPce 2020 s.r.o. se věcí zabýval Vrchní soud v Praze. Odvolací soud rozhodnutí 

změnil tak, že celou žalobu zamítl s tím, že není důvodná, neboť HokejPce 2020 s.r.o. je 

akcionářem HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. a základní kapitál je takový, jaký je 

aktuálně zapsán v OR, tj. společnost HokejPce 2020 s.r.o. se stala akcionářem jejím akciovým 

vstupem, kterým byl realizován zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 

S ohledem na ustanovení § 465 Zákona o obchodních korporacích se zapsaná výše 

základního kapitálu nemění, tj. je potřeba respektovat zejména garanční funkci zapsaného 

základního kapitálu vůči obchodním partnerům a věřitelům HOCKEY CLUB DYNAMO 

PARDUBICE a.s. Podrobné zdůvodnění bude v písemném vyhotovení rozhodnutí vrchního 

soudu ze dne 8. 11. 2022. 

 

V pondělí 14. listopadu opakovaně, již po třetí, proběhlo veřejné projednání vlivu na životní 

prostředí záměru společnosti AVE CZ obnovit ve spalovně v Rybitví spalování průmyslového 

odpadu. Ještě před tímto veřejným projednáním využilo město svého práva a rada města 

opakované vyjádřila zásadní nesouhlas s přípravou a realizací tohoto projektu. Své vyjádření, 

včetně argumentů, město zaslalo Ministerstvu životního prostředí. Své stanovisko bude 

město hájit i na veřejném projednání vlivu stavby na životní prostředí. Podle MŽP bychom 

mohli znát verdikt v dubnu 2023.  

 

Krátký pohled do budoucnosti: Oddělení kultury a cestovního ruchu pardubického 

magistrátu a oddělení implementace strategie ITI Zprostředkujícího subjektu se stěhují z 

pronajatých prostor na náměstí Republiky 1. Nově budou sídlit v domě, který spravuje 

Rozvojový fond Pardubice na třídě Míru 90, ve druhém nadzemním podlaží. Stěhování je 

naplánováno na čtvrtek 24. listopadu, od následujícího dne budou obě agendy fungovat na 

nové adrese. Telefonní čísla oddělení kultury a cestovního ruchu pardubického magistrátu i 

oddělení implementace strategie ITI Zprostředkujícího subjektu zůstávají stejná. 

 

Přílohou zprávy jsou přehledy činností primátora a náměstků. 

 

 



… 

Provozování areálu letního koupaliště Cihelna společností P. Ministr, v.o.s. 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na odročení uzavření nové koncesní smlouvy na provozování areálu letního 

koupaliště Cihelna na období po dokončení rekonstrukce areálu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na pověření společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. správou areálu letního koupaliště 

Cihelna do doby dokončení rekonstrukce areálu. 

Důvodová zpráva 

Provoz areálu letního koupaliště Cihelna zabezpečuje dle uzavřené koncesní smlouvy z 

listopadu 2015 

společnost P. Ministr, v.o.s. (dále jen provozovatel). V článku 17, bodu 17.1. této smlouvy je 

sjednána platnost smlouvy na dobu určitou v délce trvání sedm let ode dne podpisu této 

smlouvy, tj. do 30.11.2022.  

 

V letním období letošního roku vyšel o koupališti Cihelna článek pod názvem „Koupaliště 

ždímá miliony“, publikovaný v internetové verzi zpravodajství z města Pardubic 

„PARDUBICKÁ REALITA“, dostupný na odkazu https://pardubickarealita.cz/ a také článek, 

který publikoval nezávislý novinář p. Milan Derner v tištěné verzi Týdeníku Pernštejn pod 

názvem „Koupaliště polyká veřejné prostředky, ač se občan neosvěží“. Oba tyto články se 

opírají o skutečnosti uvedené v trestním oznámení podaném na provozovatele areálu dne 

10.05.2022 na oblastním pracovišti Policie ČR v Pardubicích a skutečnosti uvedené v 

doplnění tohoto trestního oznámení ze dne 30.08.2022. Redakce Týdeníku Pernštejn má dle 

výše uvedeného článku příslušnou dokumentaci a smlouvy ke zveřejňované kauze k 

dispozici. 

 

Předmětem trestního oznámení a jeho doplnění je Koncesní smlouva uzavřená mezi 

Statutárním městem Pardubice, jako zadavatelem a provozovatelem areálu dne 30.11.2015 

a Dohoda uzavřená mezi výše uvedenými subjekty dne 09.06.2022. Policie ČR, jako orgán 

činný v trestním řízení, posuzuje na základě podaného oznámení, zda v tomto konkrétním 



případě nedošlo k naplnění skutkové podstaty spáchání trestného činu podvodu dle § 209 

zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dle výše uvedeného 

trestního oznámení řeší Policie ČR, zda bylo v souladu s platnou legislativou, obchodními 

zvyklostmi a dobrými mravy, aby si provozovatel areálu nárokoval na zadavateli Platbu za 

dostupnost ve výši 1.150.333,31 Kč bez DPH a částku 272.884 Kč jako náhradu za ušlý zisk i 

přes skutečnost, že je koupaliště veřejnosti, z důvodu jeho nevyhovujícího stavu, uzavřeno a 

čeká na svou rozsáhlou rekonstrukci. 

 

V případě schválení předloženého usnesení ZmP, ušetří Statutární město Pardubice platby z 

koncesní smlouvy v době rekonstrukce a zároveň provozovatel nebude zkrácen v délce trvání 

koncesní smlouvy o roky, kdy nelze areál provozovat plnohodnotně. 

 

… 

Zimní sportovní park (nerealizace v sezóně 2022/2023) 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi 

statutárním městem Pardubice a společností Rozvojový fond Pardubice a.s., se sídlem třída 

Míru 90, 530 02 Pardubice, IČO: 25291408, na základě níž byla společnost Rozvojový fond 

Pardubice a.s. pověřena výkonem veřejné služby spočívající v zajištění realizace projektu 

„Zimní sportovní park“ v sezóně 2022/2023. Znění dohody je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 

mezi statutárním městem Pardubice a společností Rozvojový fond Pardubice a.s., se sídlem 

třída Míru 90, 530 02 Pardubice, IČO: 25291408, na základě níž byla společnost Rozvojový 

fond Pardubice a.s. pověřena výkonem veřejné služby spočívající v zajištění realizace 

projektu „Zimní sportovní park“  

v sezóně 2022/2023. Znění dohody je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

Z: Nadrchal Jan, primátor 

T: 1. 12. 2022 



III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace se společností Rozvojový fond Pardubice a.s., se 

sídlem třída Míru 90, 530 02 Pardubice, IČO: 25291408, kterým se stanovují podmínky 

vrácení dotace městu v důsledku nerealizace projektu „Zimní sportovní park“ v sezóně 

2022/2023. Znění dodatku je přílohou č. 2 tohoto usnesení. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace se společností Rozvojový fond Pardubice 

a.s., se sídlem třída Míru 90, 530 02 Pardubice, IČO: 25291408, kterým se stanovují 

podmínky vrácení dotace městu v důsledku nerealizace projektu „Zimní sportovní park“ v 

sezóně 2022/2023. Znění dodatku je přílohou č. 2 tohoto usnesení. 

Z: Nadrchal Jan, primátor 

T: 1. 12. 2022 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Dohodu o ukončení Smlouvy o výpůjčce movitých věcí sloužících k realizaci projektu „Zimní 

sportovní park“ v sezóně 2022/2023, uzavřené mezi statutárním městem Pardubice 

jakožto půjčitelem a společností Rozvojový fond Pardubice a.s., se sídlem třída Míru 90, 

530 02 Pardubice, IČO: 25291408, jakožto vypůjčitelem, z důvodu nerealizace projektu. 

Znění dohody je přílohou č. 3 tohoto usnesení. 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o výpůjčce movitých věcí sloužících k realizaci 

projektu „Zimní sportovní park“ v sezóně 2022/2023, uzavřené mezi statutárním městem 

Pardubice jakožto půjčitelem a společností Rozvojový fond Pardubice a.s., se sídlem třída 

Míru 90, 530 02 Pardubice, IČO: 25291408, jakožto vypůjčitelem, z důvodu nerealizace 

projektu. Znění dohody je přílohou č. 3 tohoto usnesení. 

Z: Nadrchal Jan, primátor 

T: 1. 12. 2022 



Důvodová zpráva 

S cílem podpořit oslavy 100 let pardubického hokeje bylo rozhodnuto uspořádat 5. ročník 

Zimního sportovního parku (dále jen ZSP) na parkovišti multifunkční arény, resp. východně od 

malé haly. Jako provozovatel ZSP byl pro zimní období r. 2022/2023 schválen Rozvojový fond 

Pardubice a.s. (dále jen RFP), se kterým byla pro tento účel uzavřena Smlouva o poskytování 

služeb obecného hospodářského zájmu a k ní vázající se Smlouva o dotaci. Při stanovování 

finanční náročnosti akce byly použity výsledky z uplynulých čtyř ročníků, modifikované na 

současnou cenovou a energetickou situaci (se znalostí informací z období 04-05/2022) a 

s přihlédnutím ke změně místa konání. Tj. modelace výdajové náročnosti projektu probíhala 

v měsíci dubnu a květnu 2022 dle tehdy relevantních vstupů. Z kalkulace, kterou předkládal 

RFP k žádosti o dotaci vyplývá, že předpokládané náklady akce budou 3.260.000,- Kč, tzn. tato 

částka byla dle platné dotační smlouvy převedena RFP ke sjednanému účelu, v souladu se 

schvalovacími usneseními zastupitelstva. 

 

Dne 14. 10. 2022 přijalo představenstvo společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. usnesení 

č. 600. Toto usnesení dokládá vůli představenstva jednat s městem o zrušení projektu, nebo 

jeho přemístění „zpět“ na dostihové závodiště (usnesení č. 600 je přílohou DZ č. 7a).   

S vazbou na usnesení č. 600 představenstva RFP a.s. ze dne 14. 10. 2022 platí, že vlivem 

cenových změn na stavebním trhu a z důvodu právní nejasnosti na trhu s energiemi se lze 

velmi vážně obávat, že výše dotace nebude pro dosažení účelu dostačující. Významný vliv na 

cenu lze očekávat v položce spotřeba elektrické energie (výstavba a provoz), kdy při zřízení 

nového odběrného místa z úrovně VN je velmi pravděpodobné (nikoliv jisté), že se na toto 

nebude vztahovat zastropování dle Nařízení vlády z 5. 10. 2022 a odběrné místo bude 

zasmluvněno ve spotových cenách.  

  

Dosavadní schvalovací proces města – ZÁKLADNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI 

PROJEKTU:  

Touto smlouvou město pověřuje RFP poskytováním SOHZ, a to na období v rozsahu a za 

podmínek níže uvedených v této smlouvě. 

1) UZAVŘENÍ SOHZ mezi městem a RFP, která definuje závazek veřejné služby, kterým je 

provozování ZSP, tj. mobilní ledové plochy určené k veřejnému bruslení a dalším 

sportovním a rekreačním aktivitám, včetně provozování potřebného zázemí, na Sukově 

třídě 1735, Pardubice – u multifunkční arény (místo výkonu SOHZ), dle podmínek této 

smlouvy. Dále jsou nedílnou součástí závazku veřejné služby i aktivity, které doplňují a 

podporují sportovní a rekreační činnost provozovanou v rámci RFP a které vedou k zajištění 

komplexního rámce výše specifikované veřejné služby. 

2) SOHZ bude veřejnosti poskytována RFP ve vymezeném období tak, aby provoz mobilní 

ledové plochy byl zajištěn minimálně v měsících prosinec až únor („sezóna ZSP“) 

s minimální provozní dobou v rozsahu 6 hodin/kalendářní den s tím, že minimálně 3 

hodiny/kalendářní den budou vždy vyhrazeny pro účely veřejného bruslení, a to počínaje 

15. 12. 2022.  Závazek veřejné služby bude vykonáván od 1. 12. 2022 do 28. 2. 2023. Období 



uvedené v odst. 1 zahrnuje provozní dobu ZSP určenou pro veřejnost minimálně v rozsahu 

prosinec až únor včetně montáže a demontáže a revitalizačních prací.   

3) Maximální výše finanční podpory, která stanovuje nepřekročitelnou hranici vyrovnávací 

platby, je určena vždy výší alokované částky schválené pro tento účel v příslušném rozpočtu 

města.  

4) Pokud by maximální finanční podpora byla nižší v porovnání s podporou požadovanou dle 

odst. 3 

o více než 10 %, je RFP povinen zpracovat a předložit městu ke schválení do 30 dní od 

oznámení výše podpory pro příslušný kalendářní rok přehled omezení v plnění závazku 

veřejné služby, která v důsledku nižšího financování musí být provedena.    

5) Ve zcela mimořádném případě, je-li na základě předloženého přehledu výnosů a nákladů 

SOHZ za uplynou sezónu zjištěno z objektivních důvodů překročení poskytnuté finanční 

podpory, je RFP oprávněn žádat město o kompenzaci rozdílu formou dodatku ke smlouvě 

o poskytnutí dotace.  

 

Shrnutí významných skutečností, zdůvodnění zrušení projektu (AKTUALIZACE dne 16. 11. 

2022):  

a) projekt má díky dramatickému vývoji cen energií a dalších vstupů výrazný nárůst výdajové 

náročnosti,  

b) kvalita a úspěšnost projektu je výrazně závislá na vlivu počasí s tím, že ze zkušeností ze 4 

ročníků provozu na dostihovém závodišti je nutné upozornit na fakt, že deštivé dny 

v kombinaci s teplotami okolo + 10 ° C a více nutně znamenají přerušení provozu kluziště 

při nutnosti maximálního chlazení z důvodu zamezení rychlého odtávání ledové plochy,   
c) dne 19. 10. 2022 obdrželo město Pardubice usnesení č. 600 schválené představenstvem 

RFP a.s.  dne 14. 10. 2022, které fakticky dokládá vůli RFP vyjednat s městem ukončení 

projektu nebo na jeho přemístění na závodiště (usnesení je přílohou DZ č.7),    
d) dne 20. 10. 2022 (tj. ihned po obdržení usnesení představenstva RFP ze dne 14. 10. 2022 

o návrhu na zrušení/přemístění projektu), informoval vedoucí ORS M. Čada 

místopředsedu představenstva HC o rozhodnutí představenstva RFP a.s., a požádal HC o 

stanovisko, 

e) dne 24. 10. 2022 reagoval místopředseda představenstva HC na usnesení představenstva 

RFP a.s. takto – citace: „Vážený pane inženýre, Vaši žádost jsem projednal jak s investorem 

a akcionářem panem Dědkem tak s panem předsedou představenstva HC Dynamo 

Pardubice a shodli jsme se na tom, že v duchu uzavřených akcionářských dohod trváme na 

umístění „Zimního sportovního parku“ na dohodnutém místě, tj. před malou halou enteria 

arény, a že tak společně naplníme záměr všech dotčených stran v rámci oslav 100 let 

pardubického hokeje, kdy umožníme široké veřejnosti využít ledovou plochu v centru 

města. Děkuji a přeji hezký den Mgr. Ivan Čonka, místopředseda představenstva a ředitel 

hokejového klubu“,  

f) i přes riziko, které bylo spojeno s očekáváním ze strany HC, byly výše uvedené významné 

skutečnosti a dále kontext celoevropské energetické krize, a kontext nutnosti hledání 



energetických úspor, vyhodnoceny ze strany zpracovatelů jako zásadní pro formulaci 

usnesení, která měla na jednání rady dne 9. 11. 2022, a následně na zasedání 

zastupitelstva města dne 21. 11. 2022 umožnit smluvní ukončení projektu pro zimní 

období roku 2022/2023, 
g) dne 9. 11. 2022 projednala rada města návrhy usnesení, které měly umožnit ukončení 

projektu formou uzavření smluvních vztahů. Členové rady vyjádřili při projednávání zprávy 

svoji nespokojenost zejména s tím, že nebyla tato problematika předmětem jednání už na 

začátku září, kdy muselo bylo zřejmé, že růsty cen vstupních nákladů projektu budou 

výrazné. Na začátku listopadu měly být smluvní vztahy se subdodavateli pro přípravu a 

realizaci projektu zasmluvněny, ale místo toho RFP a.s. předkládá návrh na projednání 

ukončení projektu. Rada města dne 9. 11. 2022 po diskusi nepřijala k ukončení projektu 

žádné usnesení. Jako výsledek diskuse projednávání tohoto bodu byla radou finálně 

schválena 3 nová usnesení tohoto znění - citace:  
„Přijaté usnesení č. R/021/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

Rada města Pardubic vyzývá představenstvo společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., 

aby seznámilo radu města na jejím jednání dne 9. 12. 2022 s návrhem dohody 

projednaným se společností HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. a se společností 

HokejPce 2020 s.r.o. ve věci aktualizovaném harmonogramu výstavby parkovacího domu 

u MFA, jehož součástí jsou nebytové prostory „Sportovního zázemí“.   Z: místopředseda 

představenstva RFP a.s. // T: 7. 12. 2022 

 

Přijaté usnesení č. R/022/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

Rada města Pardubic ukládá zpracovat právní stanovisko k riziku ukončení projektu 

„ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK“ v zimní sezóně 2022/2023 s umístěním projektu v areálu MFA, 

které může vyplývat z obchodní korespondence a souvisejících jednání mezi městem 

Pardubice a společností HokejPce 2020 s.r.o. týkající se prodloužení termínu dokončení 

výstavby „Parkovacího domu 

u MFA“ a ve vazbě na akcionářskou dohodu ve znění jejich dodatků.   

Z: vedoucí ORS M. Čada //  T: 30. 11. 2022 

 

Přijaté usnesení č. R/023/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

Rada města Pardubic vyzývá představenstvo společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., 

aby zpracovalo bez prodlení aktuální kalkulaci projektu „ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK“ s 

variantou umístění u MFA a s variantou umístění na dostihovém závodišti, a to včetně 

smluvních dopadu obou variant, s možností časové optimalizace provozování kluziště. // Z: 

předseda představenstva RFP a.s. // T: 14. 11. 2022“,  

h) s vazbou na usnesení č. R/023/2022 následovalo dne 14. 11. 2022 jednání se zástupcem 
RFP a.s. Janem Kratochvílem, s cílem znát aktuální kalkulaci projektu „ZIMNÍ SPORTOVNÍ 
PARK“ ze strany RFP, kdy předložená aktuální kalkulace dokládala další očekávané navýšení 
výdajů až do výše 5,3 mil. Kč (viz příloha DZ č. 7.2). Na část jednání byl přizván 
místopředseda představenstva HC Mgr. Ivan Čonka.  



i) dne 14. 11. 2022 byla odeslána žádost společnosti HokejPce 2020 s.r.o. o odpověď na návrh   
spolupráce mezi městem, RFP a HC DYNAMO PARDUBICE a.s. v rámci oslav 100 let 
pardubického hokeje v sezóně 2022/2023 bez realizace projektu „ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK“ 
v areálu MFA. 

 

S ohledem na výše uvedené shrnutí, a též s ohledem na obsah odpovědi ze strany HokejPce 

2020 s.r.o. na žádost města ze dne 14. 11. 2022 (viz přílohy důvodové zprávy č. 8 a č.9) je 

navrženo adekvátním způsobem uzavřít veškeré související smluvní vztahy vzniklé na základě 

uzavřených smluv mezi městem a RFP. V případě schválení předloženého usnesení bude mezi 

městem a RFP uzavřena Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu a Dohoda o ukončení Smlouvy o výpůjčce movitých věcí sloužících 

k zajištění projektu, a to s účinky ode dne nabytí účinnosti těchto dohod. V důsledku těchto 

skutečností bude současně uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 

19.7.2022, jímž bude mezi smluvními stranami sjednán termín vrácení dotace z důvodu 

nemožnosti naplnění sjednaného účelu poskytnuté dotace, jímž byla finanční podpora 

realizace projektu ZSP v zimní sezóně 2022/2023. Dotace bude vrácena v plném rozsahu 

poskytnuté částky, tj. ve výši 3,260.000,- Kč.  Návrhy obou dohod o ukončení a dodatku č. 1 

Smlouvy o poskytnutí dotace tvoří přílohy usnesení.  

 

Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 19. 7. 2022, Smlouva 

o poskytnutí dotace ze dne 19. 7. 2022 a Smlouva o výpůjčce ze dne 19. 7. 2022 jsou přílohami 

č. 4, 5 

a 6 důvodové zprávy.  

Dle zákona o obcích nepatří rozhodování o Smlouvě o poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu a související Smlouvy o výpůjčce se společností Rozvojový fond 

Pardubice a.s. do kompetence zastupitelstva. Tato záležitost náleží dle § 102 odst. 3 zákona o 

obcích do tzv. "zbytkové kompetence" rady. Nicméně vzhledem k významu a závažnosti této 

problematiky a vzhledem ke schválení původní Smlouvy o poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu a Smlouvy o výpůjčce také zastupitelstvem (usnesení č. Z/3149/2022 ze 

dne 23. 6. 2022) navrhují předkladatelé, aby si zastupitelstvo rozhodnutí o této otázce 

(předložené usnesení č. 1) dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona o obcích vyhradilo, resp. o 

schválení a uzavření předmětných dohod rozhodlo místo rady města.  

 

 

Rozhodování o poskytování dotací nad 50 000 Kč a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich 

poskytnutí (tj. v tomto případě rozhodování o záležitosti uvedené v předloženém usnesení č. 

2) je dle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 

vyhrazeno zastupitelstvu města.  

 



Komentář s vazbou na návrh usnesení č. 40., zpráva č. 6 ZmP 21. 11. 2022 (XI. změna 

rozpočtu r. 2022):    

V souvislosti s výročím oslav 100 let PARDUBICKÉHO HOKEJE, které byly prezentovány vedení 
města ze strany HC Dynamo Pardubice a.s. (dále jen HC) ve druhém čtvrtletí 2022, navrhuje 
HC městu Pardubice  
uzavření reklamní smlouvy, která definuje záštitu města Pardubice nad aktivitami spojenými 
s tímto významným výročím. Obsah reklamního plnění je proto navázán na zcela ojedinělé 
činnosti či události realizované ze strany HC v rámci oslav 100 let pardubického hokeje (vydání 
knihy Bez Frází, prezentace filmu Dynamo, pořádání výstavy, apod.). Výši plnění s hodnotou 1 
mil. Kč bez DPH lze s ohledem na výjimečnost výročí a plánovaných aktivit definovaných ve 
smluvních podmínkách označit za přiměřenou, detailně viz předmět smluvního plnění zřejmý 
z přiloženého konceptu budoucí reklamní smlouvy (koncept smlouvy je přílohou důvodové 
zprávy č. 10). 
 
Dle zákona o obcích nepatří rozhodování o Smlouvě o poskytování reklamních služeb do 
kompetence zastupitelstva. Tato záležitost náleží dle § 102 odst. 3 zákona o obcích do tzv. 
"zbytkové kompetence" rady. Projednání smlouvy radou proběhne dne 23. 11. 2022, případně 
dne 7. 12. 2022, avšak vždy s vazbou na kladný výsledek hlasování zastupitelstva města 
Pardubic k pokrytí příslušné částky 1,21 mil. Kč, které je navrženo ke schválení v rámci XI. 
změny rozpočtu r. 2022, zpráva č. 6 jednání ZmP dne 21. 11. 2022, návrh usnesení č. 40.     


