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Zastupitelstvo města Pardubic, dne 28. dubna 2022 

 

 

Předkladatel: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Zpracovatel: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Organizační jednotka: Odbor ekonomický 

Konzultováno:  

Projednáno: ve finančním výboru dne 25.4.2022 

v RmP dne 25.4.2022 

Vliv na rozpočet: ano - jedná se o IV. změnu rozpočtu na rok 2022 

Vliv na strategický plán: Ne 

Návrhy usnesení návrhů celkem: 36 

návrhů doporučených ke schválení: 36(1 - 36) 

návrhů nedoporučených ke schválení: 0 

 

IV. změna rozpočtu na rok 2022 - rozpočtová opatření 

 

Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2919/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 128. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,3 

tis. v rámci položky "IDS - radiová síť" (správce 214 - Městská policie) z kapitálových výdajů na 

běžné výdaje. 
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Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun finančích prostředků v rámci schválené položky "IDS - radiová síť". Dle postupů 

účtování se zaškolení obsluhy nezahrnuje do vstupní ceny investice a bude hrazeno z běžných výdajů. 

 
 

Návrh usnesení č. 2 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2920/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 129. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

120,9 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie). 

Důvodová zpráva 

Na základě krycího dopisu od ČSOB Pojišťovny ze dne 24.3.2022 bylo Statutárnímu městu Pardubice 

oznámeno pojistné plnění za dopravní nehodu služebního vozidla městské police ze dne 9.12.2021. 

Pojistné plnění ve výši 120 900,- Kč bylo připsáno na účet města dne 30.3.2022. Tyto prostředky 

budou použity na nákup majáků na nová auta. Vzhledem k nárůstu cen je nabídková cena vyšší, než 

bylo zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2021 v I. změně rozpočtu. 

 
 

Návrh usnesení č. 3 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2921/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 130. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,9 

tis. z běžných výdajů položky "Územní plán" (správce 811 - Odbor hlavního architekta) na běžné 

transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky za pronájem sálu v Kulturním domě Hronovická z důvodu veřejného projednání 

Územního plánu města Pardubic. 

 
 

Návrh usnesení č. 4 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2922/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 131. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

50,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "Opravy majetku ve správě OŽP" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 131. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

50,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Stanoviště kontejnerů - vnitroblok K. IV. a J. z Poděbrad - PD" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

I. Jedná se o požadavek na navýšení položky, protože schválená částka v rozpočtu na opravu majetku 

ve správě OŽP je téměř vyčerpaná. Od počátku roku byly opraveny stanoviště kontejnerů v ul. 

Bartoňově, 2 x L. Matury, E. Košťála a Dubinská. Dále byla provedena demolice kontejnerového stání 

po požáru na Karlovině. Požadavky na drobné opravy zejména kontejnerových stání se množí, proto 

žádáme o navýšení položky, aby mohly být drobné opravy provedeny bezprostředně po nahlášení. 

II. Bezprostředně po požáru stanoviště kontejnerů ve vnitrobloku ul. Karla IV. a J. z Poděbrad bylo 

zažádáno o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na zřízení nového 

kontejnerového stání. Požár je řešen jako pojistná událost. OŽP, jako správce majetku, rozhodl o 

kompletní demolici požárem zničeného stanoviště, kterou zajistil ze svého rozpočtu. V rámci III. 

změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 103 bylo na kapitolu OMI schváleno 100 tis. Kč na 

zpracování projektová dokumentace. Poptávkou u zpracovatelů bylo zjištěno, že PD bude z důvodu 

růstu ven dražší. Původní odhad ceny PD vycházel z nabídkových cen před r. 2020. 

 
 

Návrh usnesení č. 5 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2923/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 132. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

20,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" na běžné transfery položky "DDM Beta - KD 

Dubina - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 20,0 tis Kč na úhradu nákladů 

spojených s pořádáním výtvarných dílen pro seniory. 

 
 

Návrh usnesení č. 6 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2924/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 133. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

110,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ 

Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 133. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

90,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ J. 

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

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 133. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

110,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ 

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

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 133. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

110,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ 

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

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 133. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

110,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ 

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

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 133. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

70,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ 

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

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 133. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ 

npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 133. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

90,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ 

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

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 133. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

110,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ E. 

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

Důvodová zpráva 

Jedná se o finanční prostředky na provoz hřišť pro veřejnost spravovaných jednotlivými školskými 

příspěvkovými organizacemi zřizovanými statutárním městem Pardubice, které otevírají svoje hřiště 

pro veřejnost, především dětem a mládeži v době mimo školní vyučování. 

 
 

Návrh usnesení č. 7 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2925/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 134. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné 

transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 134. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné 

transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 134. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné 

transfery položky "ZŠ Montessori - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 134. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné 
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transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 

a sportu). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 134. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné 

transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 134. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné 

transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). 

Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 2.100,0 tis. Kč z běžných transferů 

položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI " (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu) na běžné transfery položky "ZŠ - Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu) ve výši 350 tis. Kč,  na běžné transfery položky "ZŠ - Družstevní - příspěvek 

na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve výši 350 tis. Kč, na běžné transfery 

položky "ZŠ - Montessori - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve 

výši 350 tis. Kč,  na běžné transfery položky "ZŠ - Benešovo náměstí - příspěvek na provoz" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve výši 350 tis. Kč,  na běžné transfery položky "ZŠ - Staňkova 

- příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve výši 350 tis. Kč a na běžné 

transfery položky "ZŠ - Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu) ve výši 350 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky vyčleněné na udržitelnost a upgrade IT v 

rámci rekonstrukce odborných učeben na ZŠ. Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je položka 

rozpočku "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI " ve výši 350 tis. Kč na jednu základní školu 

určená na: 

- Antivirová ochrana Kč 125,0 tis. Jedná se o zabezpečení koncových stanic a rozšíření na stávající PC 

na školách. Důvodem je jednotná správa jednotná antivirová ochrana. Každoročně se opakující 

platba. 

- Povýšení kancelářského balíku Microsoft Kč 60,00 tis. Jedná se o povýšení licencí Microsoft pro 

celou školu na stejnou úroveň. Existuje několik variant 

programů, např. v jednom z programů se platí za počet učitelů ve škole a licence jsou vždy nejnovější 

pro celou školu a jako bonus ji dostávají učitelé a žáci na svá soukromá zařízení pro domácí využití. 

Každoročně se opakující platba. 

- Softwarový management Kč 70,0 tis. Jedná se o management pro správu a monitoring sítě. Nástroj 

shromažďuje logy ze všech síťových zařízení, je schopný diagnostikova provozní a konfigurační 

problémy, detekuje anomálie, umožňuje centrálně nastavovat aktivní prvky. Každoročně se opakující 

platba. 

- Firewall Kč 30,0 tis. Jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajišťuje 

bezpečnost a pravidla komunikace mezi sítěmi provozovanými ve škole a internetem. Každoročně se 
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opakující platba. 

- Rezerva pro technickou podporu Kč 65,0 tis. Finanční prostředky na HW komponenty do PC, např. 

nové disky apod. 

 
 

Návrh usnesení č. 8 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2926/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 135. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

60,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na běžné transfery položky "MŠ 

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

Důvodová zpráva 

Jedná se o spoluúčast na pořízení kuchyňského robota, škrabky brambor a pračky z důvodu 

havarijního stavu. Původní zařízení kuchyně je z 90. let, stejně tak pračka v prádelně. Náhradní díly již 

nejsou k dispozici a opravy nejsou rentabilní. Veškerý majetek je denně plně využíván. 

 
 

Návrh usnesení č. 9 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2927/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 136. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

68,0 tis. v rámci položky "80. výročí Heydrichiády" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) 

z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 

Důvodová zpráva 

V rámci revitalizace Památníku Zámeček vznikla nová verze naučné stezky Pardubicemi po stopách 

Silver A, která má 11 zastavení od Památníku Zámeček po hlavní nádraží. Jejím cílem je seznámit 

návštěvníky s osudy zdejších obyvatel během 2. světové války a představit místa spojená s činností 

paravýsadku Silver A v Pardubicích, ale také upozornit na nově zkonstruovaný Památník Zámeček. 

Vzhledem k délce stezky, byly vytvořený 2 okruhy, dlouhá varianta od Památníku Zámeček (11 

zastavení) a krátká stará varianta v centru města (6 zastavení), která ovšem musí být přeznačena, aby 

nedocházelo k matení návštěvníků stezky. 

 
 

Návrh usnesení č. 10 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2928/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 137. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

20,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "Příspěvek - CIVINET" (správce 414 - Kancelář primátora). 

Důvodová zpráva 

Rada města Pardubic na svém zasedání dne 28.3.2022 (usnesení č. R/7536/2022) schválila zapojení 

města Pardubice do sítě CIVINET. CIVINET je sítí sdružující česká a slovenská města a další subjekty, 

které se věnují (udržitelné) dopravě. Vstupem města do sítě CIVINET vyplývá povinnost uhradit 

členský poplatek ve výši 20.000,- Kč. 

 
 

Návrh usnesení č. 11 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2929/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 138. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

54,0 tis. v rámci položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor 

sociálních věcí) z běžných transferů na kapitálové transfery. 

Důvodová zpráva 

Poskytnutí individuální investiční dotace organizaci Péče o duševní zdraví Výměník, z.s. ve výši 53 200 

Kč na projekt „Pořízení užitkového auta pro Výměník“ dle vyhlášeného tématu – Pořízení investičního 

majetku sloužícího k rozvoji již existujícího sociálního podniku v rámci podpory sociálního podnikání z 

Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2022. Záměr vyhlášení tematické výzvy v 

rámci podpory sociálního podnikání ve výši 300 000,- Kč byl Radou města Pardubic schválen dne 

24.01.2022 usnesením č. R/7287/2022. Záměrem vyhlášeného programu, je podpora sociální 

ekonomiky na území města s cílem podpory a rozvoje stávajících sociálních podniků a dále pak také 

motivace ke vzniku nových sociálních podniků a jejich profilaci. 

 
 

Návrh usnesení č. 12 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2930/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 139. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

21,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" na běžné výdaje položky "Provozní náklady 

budovy nám. Republiky" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o náklady na služby a energie v nebytových prostorech, které město užívá v budově nám. 

Republiky 12. Dle nového výpočtového listu platného od 1.4.2022 došlo k navýšení pravidelných 

plateb. Tyto platby zahrnují nárůst cen energií, podíl na službách a investicích do budovy KÚ. Při 
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tvorbě rozpočtu se počítalo s navýšením, nicméně přesná částka je vždy známá až v následujícím 

roce. 

 
 

Návrh usnesení č. 13 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2931/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 140. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 

981,5 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Řízení strategie integrované územní investice" na 

položku "Dotace MMR - Řízení strategie integrované územní investice" (správce 914 - Kancelář 

tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 140. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 16,0 

tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Řízení strategie integrované územní investice" na 

položku "Dotace MMR - Řízení strategie integrované územní investice" (správce 1411 - Odbor 

rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Na základě pokynu správce programu MMR k platbě byla statutárnímu městu Pardubice přidělena 

dotace na akci "Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace III" v 

celkové výši 1 997 449,- Kč. Finanční prostředky byly na bankovní účet města připsány dne 17.3.2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 14 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2932/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 141. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 

tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Podpora integrace cizinců" na položku "Dotace MV - 

Podpora integrace cizinců" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 141. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 

366,2 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Podpora integrace cizinců" na položku "Dotace MV 

- Podpora integrace cizinců" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
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Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č.j. MV-18105-38/OAM-2021 byla statutárnímu městu 

Pardubice poskytnuta účelová dotace ve výši 1 411 200,- Kč z programu "Projekty obcí na podporu 

integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022". Dotace je účelová a podléhá finančnímu vypořádání. 

Finanční prostředky byly na bankovní účet města připsány dne 29.3.2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 15 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2933/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 142. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 60 079,2 tis. položka 11. 

"Daň z příjmů právnických osob za obce" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 

položky "Daň z příjmů právnických osob za obce" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

Jedná se daň z příjmů placenou za statutární město Pardubice jako právnickou osobu na základě 

daňového přiznání za rok 2021 v celkové výši 60 079 140,- Kč. V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., 

o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, je daň z příjmů právnických osob placená 

obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Daňové přiznání za rok 2021 bylo zasláno 

prostřednictvím datové schránky finančnímu úřadu dne 29.3.2022, č.j.: MmP 36970/2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 16 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2934/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 143. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

10,0 tis. z běžných výdajů položky "Členové zastupitelstva - odměny" na běžné transfery položky 

"Náhrada za DPN" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 143. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

50,0 tis. z běžných výdajů položky "Platy zaměstnanců - Výkon sociální práce" na běžné transfery 

položky "Náhrada za DPN - Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 143. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

60,0 tis. z běžných výdajů položky "Platy zaměstnanců - Sociálně právní ochrana dětí" na běžné 
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transfery položky "Náhrada za DPN - Sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář 

tajemníka). 

Důvodová zpráva 

I. Finanční prostředky na náhrady mezd v době nemoci z důvodu vyplacené snížené odměny 

uvolněného člena zastupitelstva v pracovní neschopnosti. 

II. Přesun finančních prostředků v rámci dotace "Státní příspěvek na výkon sociální práce". V rámci 

onemocnění Covid19 byly v I. čtvrtletí roku 2022 vyšší náklady na náhrady mezd v době nemoci než v 

minulých obdobích. 

III. Přesun finančních prostředků v rámci dotace "Výkon sociální práce". V rámci onemocnění Covid19 

byly v I. čtvrtletí roku 2022 vyšší náklady na náhrady mezd v době nemoci než v minulých obdobích. 

 
 

Návrh usnesení č. 17 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2935/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 144. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

342,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu) do rozpočtu MO III - Studánka na kapitálové transfery položky "Výstavba 

workoutového hřiště" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 342 000,- Kč do rozpočtu městského obvodu III - 

Studánka na spolufinancování realizace výstavby workoutového hřiště. Tato veřejná zakázka bude 

realizována úřadem Městského obvodu Pardubice III.   

 
 

Návrh usnesení č. 18 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2936/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 145. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

300,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "MŠ Grusova - rekonstrukce soc. zařízení - PD" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky budou použity na vypracování projektové dokumentace k provedení stavby, 

která bude řešit drobné dispoziční úpravy dotčených prostor, výměnu veškerých rozvodů (elektro, 

kanalizace a voda), zařizovacích předmětů, podlahových krytin, obkladů a osvětlení. Stávající stav 

sociálních zařízení je původní z výstavby objektu a je za hranicí životnosti. Vyskytují se časté závady a 

stav neodpovídá hygienickým požadavkům. 
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Návrh usnesení č. 19 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2937/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 146. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 25 000,0 tis. 

z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Centrální 

polytechnické dílny a GAMPA - související stavební objekty" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 146. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 800,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Centrální 

polytechnické dílny a GAMPA - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o zapojení  nevyčerpaného zůstatku položky r. 2021 "CPD a G - ostatní náklady" a posílení 

schválené položky v rozpočtu 2022, která je pokryta ve výši smluvních nákladů za technický dozor v 

profesi stavební, technický dozor v profesi elektro, koordinátor BOZP a archelogický výzkum. 

Posílením položky o 800 tis. budou kryty náklady na přípravu a realizaci souvisejících objektů dle 

schváleného investičního záměru (infrastruktura nadřazené sítě, přípojka slaboproudu, veřejná 

prostranství), např. výkon odborného technického dozoru a autorského dozoru. Dalšími 

předpokládanými náklady vyplývajícími z aktuálních potřeb při realizaci stavby jsou náklady na 

zpracování geometrických plánů, úhrada nákladů na zřízení věcných břemem apod. 

 
 

Návrh usnesení č. 20 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2938/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 147. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

250,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "MŠ Odborářů - rekonstrukce přípravny jídel - PD" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace pro MŠ Odborářů - 

rekonstrukce přípravny jídel, šatny personálu a šatny dětí. Jedná se o rekonstrukci veškerých rozvodů 

(elektro, kanalizace a voda), výměnu zařizovacích předmětů a výměnu veškerých povrchů. Stávající 

stav je za hranicí životnosti, rozvody elektro neodpovídají platným normám. 
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Návrh usnesení č. 21 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2939/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 148. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

140,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "Areál Skateparku - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Město Pardubice hradí provozovateli Skateparku finanční prostředky - platbu za dostupnost dle 

koncesní smlouvy, která byla uzavřena na dobu určitou do 29.8.2022. V rámci veřejné zakázky byl v 

koncesním řízení vybrán na dobu 7 let současný provozovatel areálu, koncesní smlouva byla uzavřena 

dle 30.8.2022. Jedná se o navýšení původně schváleného rozpočtu ve výši 3 300,0 tis. o inflační 

koeficient (3,8 % předchozího roku), který byl sjednán v koncesní smlouvě a zároveň zahrnuje 

navýšení ceny nové koncesní smlouvy od 29.8. do konce roku 2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 22 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2940/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 149. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

15,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky "Park Na Špici - 

odbahnění vodní plochy Čičáku - PD, pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o navýšení schválené částky Kč 25,0 tis. na Kč 40,0 tis. na základě předložené výzvy k 

uzavření nájemní smlouvy na pozemky Povodí Labe dotčené realizací akce "Odbahnění Číčáku", která 

byla v rozpočtu schválena k realizaci zastupitelstvem. 

 
 

Návrh usnesení č. 23 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2941/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 150. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "PPCR - dotace SAP - 30. výročí Aviatické pouti" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 
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Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu "30. výročí Aviatické pouti". 

Sdružení Aviatické pouti podalo žádost o poskytnutí individuální dotace z důvodu ostav významného 

výročí Aviatické pouti, které se uskuteční dne 28. a 29. 2022 na letišti v Pardubicích. Z dotace bude 

konkrétně hrazeno vystoupení letounů Flying Bulls Rakousko, letecké palivo a Spitfire na třídě Míru 

dle 26.5.2022 včetně přednášek. Celkové náklady související s vystoupením letounů a letecké palivo 

činí cca Kč 1 100,0 tis., dotace tedy činí 32 % celkových nákladů. 

 
 

Návrh usnesení č. 24 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2942/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 151. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

250,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce školní družiny - návrh stavby" (správce 

1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Dne 21.2.2022 byl Radou města Pardubic (usn. č. R/7420/2022) schválen projektový záměr na 

rekonstrukci školní družiny ZŠ npor. Eliáše. Cílem projektu je rekonstrukce budovy na 4 třídy školní 

družiny, zázemí pro pedagogy, kabinet a sklad, sociální zařízení a šatny. Rekonstrukce zahrnuje i 

úpravu venkovních prostor pro potřeby školní družiny. Projekt "Školní družina ZŠ npor. Eliáše" bude 

dle současných dostupných informací vhodný pro podání žádosti o spolufinancování z individuální 

dotace IROP. 

 
 

Návrh usnesení č. 25 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2943/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

93,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva - Ukrajina" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Krizová rezerva - Ukrajina - Univerzita" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

17,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva - Ukrajina" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "Krizová rezerva - Ukrajina - Univerzita" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

20,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva - Ukrajina" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "Krizová rezerva - Ukrajina" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

10,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva - Ukrajina" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "Krizová rezerva - Ukrajina - Univerzita" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

220,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva - Ukrajina" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "Krizová rezerva - Ukrajina - Univerzita" (správce 914 - Kancelář 

tajemníka). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky jsou určeny na řešení akturálních potřeb v souvislosti s humanitární situací - 

příchodem uprchlíků z Ukrajiny. Na základě smlouvy o nájmu části objektu k bydlení, mezi 

Univerzitou Pardubice a statutárním městem Pardubice, bude nájemce oprávněn užívat pronajaté 

prostory Stavařov čp. 98 za účelem nouzového ubytování nebo dočasného nouzového přístřeší pro 

ubytování uprchlíků z Ukrajiny. 

I. a II. Finanční prostředky budou použity na montáž nových hlásičů kouře, které budou instalovány 

do ubytovacích jednotek společných prostor domu včetně montáže, funkční zkoušky, instalačního 

materiálu, vedlejších nákladů. Dále budou provedeny revize elektrických spotřebičů a zařízení, které 

do domu dodá nájemce jako vybavení ubytovacích jednotek a zázemí sloužící pro provoz. 

III. Finanční prostředky ve výši Kč 20,0 tis. jsou určeny na nákup vybavení do bytového domu Husova 

(nárhadní klíče, prodlužovačky, doplnění nábytku apod.). 

IV. a V. Finanční prostředky v celkové výši Kč 230,0 tis. jsou určeny na nákup vybavení pro nouzové 

ubytování uprchlíků v objektu bývalých kolejí Univerzity (např. lůžkoviny, kompresor, pumpa). 

 
 

Návrh usnesení č. 26 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2944/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 153. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položka 31. 

"Předpokládaná dotace - RPS - Pravý břeh Labe - Centrum Sever část A - XVII. etapa" a zároveň 

zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS - Pravý břeh Labe - Centrum Sever 

část A - XVII. etapa - předpokládaná dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 153. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových 

výdajů položky "RPS - Pravý břeh Labe - Centrum Sever část A - XVII. etapa - vlastní zdroje" na 

kapitálové výdaje položky "RPS - Pravý břeh Labe - Centrum Sever část A - XVII. etapa - ostatní 

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

Důvodová zpráva 

Zohlednění příjmu očekávané dotace ve výši Kč 6 000,0 tis. na realizaci investiční akce "Regenerace 

panelového sídliště - Pravý břeh Labe - Centrum Sever část A - XVII. etapa" na základě schválné 

žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu podpory investic. Celkové realizační náklady dle 

rozpočtu projektové dokumentace jsou ve výši cca Kč 22 000,0 tis. vč. DPH (v aktuálním rozpočtu na 

rok 2022 kryto transferem z MO II ve výši Kč 15 000,0 tis. a fixním podílem města ve výši Kč 7 000,0 

tis.). Konečná výše transferu z rozpočtu MO I bude upravena na základě výsledku výběrového řízení 

na zhotovitele, které je v procesu přípravy. U dotační akce je stanovena podmínka technického 

dozoru (ostatní náklady), který je neuznatelným nákladem projektu a je hrazen odděleně. 

 
 

Návrh usnesení č. 27 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2945/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 154. Přesun přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 3 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Družstevní - oprava střechy pavilonu A a 

tělocvičny" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva 

rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

Snížení rozsahu díla akce "ZŠ Družstevní - oprava střechy pavilonu A a tělocvičny" o opravu střechy 

tělocvičny. Současně se provádí rozpočtové opatření na snížení finančních prostředků z celkové výše 

Kč 8 500,0 tis. o Kč 3 500,0 tis. Finanční prostředky ve výši K 5 000,0 tis. budou použity na 

rekonstrukci střechy ZŠ Družstevní - pavilonu A. 

 
 

Návrh usnesení č. 28 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2946/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 155. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 212,5 tis. položka 23. 

"Předpokládaná dotace SFŽP - výsadba stromů na území MO III - sídliště Dubina" a zároveň zvýšení 

výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Výsadba stromů na území MO III - sídliště Dubina" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 155. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

250,0 tis. z rozpočtu MO III - Studánka na běžné výdaje položky "Výsadba stromů na území MO III - 

sídliště Dubina" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na zajištění zadávacího řízení a realizaci akce pro městský obvod III - Studánka. 

Na projekt je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši Kč 212,5 tis., dofinancování až do výše Kč 

250,0 tis. je zajištěno transferem z rozpočtu MO III - Studánka. Předpokládané realizační náklady jsou 

ve výši Kč 450,0 tis. vč. DPH. Projektová dokumentace je zpracována, připraveno k zadání výběrového 

řízení. Financování bude na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele upraveno. Projekt řeší 

výsadbu 32 ks stromů v pěti lokalitách na území sídlišti Dubina. Jedná se o ul. Blahoutova za čp. 624-

632, Blahoutova za čp. 607-612, Blahoutova před čp. 607-612, u hřiště Kunětická Hora, u restaurace 

Signál. 

 
 

Návrh usnesení č. 29 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2947/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 156. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

25,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "SSmP - budova U Kostelíčka - úprava vzduchotechniky" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na zajištění úpravy přívodního potrubí vzduchotechniky na střeše objektu 

sociálních služeb, které bylo realizováno odborem majetku a investic v roce 2020. Z důvodu 

opakovaného zatečení vody vzduchotechnikou je nutné zajistit úpravu potrubí na střeše a zmírnění 

proudu vtahovaného vzduchu, aby nedocházelo k nasávání kapiček vody, které způsobuje zatékání 

do prostor kuchyně. 

 
 

Návrh usnesení č. 30 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2948/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 157. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "Terminál Univerzita - přeložky sítí" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 
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Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na zajištění přeložky sítě vysokého napětí (ČEZ), která ve vyvolaná stavbou 

Terminálu Univerzita. Zadávací řízení na realizaci projektu je ukončeno, smlouva s vítězným 

zhotovitelem je připravena k podpisu. Realizační cena ve výši Kč 30 980,0 tis., předpokládaný termín 

předání staveniště je 15.5.2022. Součástí předmětu této veřejné zakázky není realizace stavebního 

objektu SO 902 - přeložka VN kabelu ČEZ. Přeložka bude zajištěna vlastníkem sítě po podpisu smlouvy 

o realizaci. Odhad nákladů na přeložku sítě dle sdělení ČEZ je Kč 1 130,0 tis. 

 
 

Návrh usnesení č. 31 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2949/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 158. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

190,8 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné transfery položky "DDM Alfa - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 158. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

63,6 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné transfery položky "DDM Beta - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 

a sportu). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 158. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

78,4 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné transfery položky "ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 158. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

190,8 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné transfery položky "ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 158. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

31,8 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
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běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

V souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny je řešeno začlenění ukrajinských dětí do škol. Vzhledem k 

tomu, že uprchlíci si postupně vyřizují vízum na strpění, řeší následně umístění dětí do škol. 

Přidělením víza na strpění umožňuje školská legislativa začlenění dítěte do české školy na úrovni 

českého občana či občana EU. S ohledem na kapacity pardubických mateřských a základních škol se k 

08.04.2022  podařilo začlenit do jednotlivých tříd MŠ 16 dětí a do základních škol (opět jednotkově 

do jednotlivých tříd) 186 žáků. Ministerstvo školství zveřejnilo avízo výzvy na podporu adaptačních 

skupin (min. 15 dětí/1 skupina) v období od 1.4. do 31. 8. 2022. Následně by děti měly být umístěny 

do škol. Adaptační skupiny může zřídit organizace, která má v náplni vzdělávání. V tuto chvíli je 

dostupná kapacita k utvoření adaptačních skupin v dopoledních hodinách pouze u pardubických DDM 

resp. ZUŠ. Výjimku tvoří ZŠ Studánka, která je schopná ve svých volných prostorách umístit jednu 

skupinu 15 dětí. Celkem bude v rámci zmíněných organizací vytvořeno 16 adaptačních skupin pro 262 

ukrajinských dětí z toho 2 skupiny pro předškoláky (15 + 20 dětí) a dalších 14 skupin pro děti věkově 

6-15let. MŠMT garantuje úhradu mzdových a souvisejících nákladů českého pedagoga a ukrajinského 

asistenta, dále ostatní provozní výdaje (materiál, úklid, hygienické a dezinfekční potřeby, apod.). Pro 

děti je potřeba zařídit i svačinky. Připravená rezerva, která je v návrhu navýšení provozních příspěvků 

uvedených DDM a ZUŠ, je určena v souvislosti se zajištěním svačinek a na dokrytí nezbytných 

nákladů, které nejsou hrazeny z dotace. Podmínky dotačního titulu neumožňují zapojení peněz od 

rodičů dětí v adaptačních skupinách. Vzhledem k neukončené migrační vlně a neustálým změnám v 

počtech uprchlíků se bude konkrétní čerpání vyhodnocovat každý měsíc a případné úpravy budou 

předkládány do návrhu změn rozpočtu města. 

 
 

Návrh usnesení č. 32 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2950/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 159. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 

600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "Terminál B - odbočovací pruh - ostatní náklady" (správce 711 

- Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na realizaci stavebního objektu SO 104 - Odbočovací pruh, který je dle vydaného 

rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení podmínkou realizace díla Terminál B. Na základě 

Dohody o společném postupu ve věci výstavby pozemní komunikace, uzavřené mezi statutárním 

městem Pardubice a společností EUROBIT REAL a.s., je předmětem dohody ze strany města 

vybudování pozemní komunikace s názvem SO 104 - Komunikace ulice Palackého, odbočný pruh a ze 

strany společnosti EUROBIT REAL a.s., vybudování pokračování této komunikace v areálu. Závazkem 

města je vybudování SO 104 nejpozději do 6/2022, aby EUROBIT REAL a.s. stihl realizovat svou část 

záměru. Tedy, jedná se o dodatečné, navazující práce u realizované zakázky. Vzhledem k tomu, že z 

důvodu nevydaného stavebního povolení pro SO 104 byl tento objekt vyjmut z předmětu díla 
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dodavatele Terminálu B, bude SO 104 realizováno samostatně zadavatelem. Z důvodu nutnosti plnění 

termínu dokončení realizace díla do 30.6.2022 a v současné době čekání na vydání stavebního 

povolení rozhodl zadavatel o zadání uvedeného díla formou přímého zadání dle zadávacího řádu 

veřejných zakázek. V zásadě se jedná o stav časové tísně, kdy je rizikem zorganizování poptávkového 

řízení. Sankce, které zde jsou z důvodu nedodržení termínu realizace díla do 30.6.2022, nejsou v 

dohodě o společném postupu definovány, ale zadavatel má za to, že v případě nesplnění 

dohodnutého termínu, by ze strany EUROBIT REAL a.s. mohlo být pohlíženo jako na zmaření 

investičního záměru se všemi možnými důsledky. Realizační náklady dle cenové nabídky jsou ve výši 

Kč 2 920,0 tis. bez DPH, tj. Kč 3 530,0 tis. včetně DPH. 

 
 

Návrh usnesení č. 33 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2951/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 160. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

250,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "Hráz rybníčku ul. Pohránovská Ohrazenice - ostatní náklady" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na zajištění povinného technického dozoru a autorského dozoru hrazeného 

odděleně od dotační akce. Finanční prostředky na realizaci akce byly schváleny ve III. změně rozpočtu 

na rok 2022 (předpokládaná dotace ve výši Kč 495,4 tis. a transfer z MO VII ve výši Kč 487,1 tis.). 

Financování bude upraveno na základě výsledku výběrového řízení. 

 
 

Návrh usnesení č. 34 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2952/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

850,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor 

dopravy) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Gorkého (směr z centra)" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

750,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor 

dopravy) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Gorkého (směr do centra)" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na rekonstrukci zálivů MHD, jejichž konstrukce je dožilá a nevyhovující. Cena 

obou zálivů dle rozpočtu projektanta vychází na Kč 3 600,0 tis. vč. DPH. Zálivy budou nově betonové s 

novým odvodněním štěrbinovým žlabem a bude u nich prodloužena nástupní hrana. Obě zastávky 

MHD jsou frekventované, zejména linkami č. 1 a č. 7 a ve směru Chrudim č. 10 a č. 6. Projektová 

dokumentace je zpracovaná a stavební povolení jsou vydaná a platná. 

 
 

Návrh usnesení č. 35 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2953/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 162. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z rozpočtu MO V - 

Dukla (konsolidace) na běžné výdaje položky "Návrh krajinných úprav Dražkovice" (správce 811 - 

Odbor hlavního architekta). 

Důvodová zpráva 

Politika územního rozvoje České republiky stanovila takzvané specifické oblasti, ve kterých se 

projevují aktuální problémy republikového významu. Pardubice byly identifikovány jako oblast SOB9 - 

tedy oblast s významným rizikem sucha. Jedním z mnoha důvodů tohoto vymezení je mimo jiné 

nezbytná potřeba řešit a zajistit stabilní a odolnou zelenou infrastrukturu pro adaptaci území na 

změnu klimatu a řešit účinné zadržení vody v krajině. Odborem hlavního architekta MmP pořízené 

související dokumenty - Územní studie krajiny ORP Pardubic (Ekotoxa, 2019) a Územní studie sídlení 

zeleně pro město Pardubice (Florart, 2021) jsou potřebnými podklady pro zpracování navazujících 

dokumentů řešících aktuální témata adaptace na z měnu klimatu, zadržení vody v krajině, nápravu 

krajinných struktur, zajištění prostupnosti územím, podporu biodiverzity, protierozní opatření, 

poskytnutí dostupné zeleně zapojením krajinných struktur, zakládání stabilních ploch a linií apod. 

Všechna tato témata mají dotační podporu v Programech péče o krajinu OPŽP 2021-2027, kde se 

chystají výzvy na 3. kvadrant letošního roku v rámci OPŽP SC 1.3 podpora přizpůsobení se změnám 

klimatu, opatření 1.3.1. Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině a 

1.3.2. Tvorba nových a obnova stávajících prvků struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi. 

OHA žádal finance do rozpočtu na rok 2022 pro pořízení navazující dokumentace krajinných úprav 

jižní části Pardubic. Finance do rozpočtu nebyly poskytnuty, proto byla započata diskuse s městskými 

obvody. Od obyvatel z MO V. přišly podněty k doplnění aleje východně od zástavby a návrh na 

financování návrhu komplexních opatření v katastru Dražkovice. Pořízení požadovaného návrhu 

umožní podat žádost o dotaci v avizované výzvě a přispět k iniciaci nápravy krajinné struktury 

Pardubic dle doporučení a závěrů Územní studie krajiny ORP Pardubice, která mimo jiné vyhodnotila 

město Pardubice jako město se středním až vysokým rizikem vysychání drobných vodních toků, 

poškozeným potenciálem povrchových vod, s velkými bloky orné půdy ohroženými zejména větrnou 

erozí, s krajinou málo stabilní a s nízkou výměrou cennějších přírodních ploch. Pro nápravu a posílení 

přírodních hodnot je doporučeno vymezit celkem 200 ha nových ekologickou stabilnějších ploch a 

linií (remízků, alejí, revitalizací toků, mokřadů, sadů apod. V rámci Pardubic se výrazný nedostatek 

krajinné zeleně projevuje zejména na jihu obce. Návrh krajinných úprav v katastru Dražkovic by se 

stal pilotním projektem, na který bude možné navázat dalšími návrhy v rámci Pardubic (Nemošice, 

Hostovice apod.). V případě získání dotace je pořízení návrhu uznatelným nákladem, dotace na 
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krajinná opatření by se měla pohybovat, dle sdělení MŽP mezi 85 až 100 %. Výzvy by měly probíhat 

na podzim 2022, je tedy čas na přípravu projektu, který bude projednáván s AOPK, MO V, vlastníky 

pozemků a veřejností. Dotaci je možné žádat v režimu jeden žadatel - jedno katastrální území. 

 
 

Návrh usnesení č. 36 má stav Doporučeno, návrh byl stažen 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 163. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z běžných výdajů položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) 

na běžné transfery položky „Dostihový spolek a.s. – zimní sportovní park“ (správce 1411 – Odbor 

rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Pro sezónu 2022/2023 je mezi Dostihovým spolkem a.s., Rozvojovým fondem Pardubice a.s. a 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. komunikována příprava změny místa umístění "Zimního 

sportovního parku", a to nově na   parkoviště u malé haly v místě budoucího staveniště "Parkovacího 

domu u MFA". Důvody této mimořádné změny umístění jsou v zásadě dva základní, a to připomenout 

široké pardubické, a nejen pardubické veřejnosti samotné počátky a kouzlo bruslení na otevřeném 

venkovním kluzišti v kontextu a zapracováním tohoto projektu do akcí organizovaných ku příležitosti 

oslav 100 let výroční od založení pardubického hokeje". Přesun veškerého vybavení (uskladněno na 

dostihovém závodišti: mantinely, chladící systémy vč. agregátu a drobné terénní úpravy spojené s 

vyrovnáním podkladní vrstvy si vyžádají zvýšené finanční nároky tohoto mimořádného ročníku s 

předpokládaným navýšení provozních nákladů o nově nárokovaných 350 tis. Kč. S ohledem na nově 

uvažované umístění v samotném centru města lze předpokládat navýšení tržeb z jednotlivého 

vstupné, které by mohlo částečně umožnit kompenzovat růst ceny energií na tento projekt. 

Nositelem projektu, tedy příjemcem dotační podpory na ročník 2022/2023 bude Rozvojový fond 

Pardubice a.s.  Výhodu umístění: blízkost bufetu (do cca 20ti metrů od kluziště, blízkost WC uvnitř 

malé haly, sdílení technického a personálního zázemí obou hal: rolby, šatny, pořadatelská služba, 

apod.). HC DYNAMO PARDUBICE a.s. bude v pozici smluvního partnera projektu.  Navýšení položky 

bude nedílnou součástí budoucího vyúčtování celého projektu. V případě schválení navýšení pokrytí 

bude nejpozději na jednání ZMP v červnu 2022 předložena ke schválení Dotační smlouva vč. rozpočtu 

projektu, který bude její přílohou. 

 
 

Návrh usnesení č. 37 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2954/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 164. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 13 

000,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy volných BJ - realizace" na běžné výdaje 

položky "BD Husova 1116-1119 - opravy bytů pro uprchlíky" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 164. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 

500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Sokolovská 2731 - výměna oken" na běžné výdaje 

položky "BD Husova 1116-1119 - opravy bytů pro uprchlíky" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky budou použity na provedení oprav 51 bytů pro uprchlíky z Ukrajiny. Tato potřeba 

vychází z toho, že smlouva o ubytování těchto osob v objektu Univerzity Pardubice na Stavařově 

končí k 31.12.2022 a poté bude nutné zajistit jejich další bydlení.  Odhadované náklady na realizaci 

oprav bytů jsou předběžně dle zpracovaného výkazu výměr vyčísleny na 28 mil. Kč s DPH, v rozpočtu 

kapitoly OMI je nyní pokryto 14 mil. Kč, zbývající prostředky ve výši 2,5 mil. Kč budou použity na 

dozory a další související náklady. 

Na řádku v rozpočtu “BD Sokolovská 2731 - výměna oken“ je v současné době alokováno 7 mil. Kč. 

Výběrové řízení na zhotovitele je ve fázi před podpisem smlouvy o dílo s dodavatelem STAFI 

FINALIZACE STAVEB s.r.o. s nabídkovou cenou 3.106.803 Kč s DPH. Je tedy možné z této položky 

provést převod částky 3,5 mil. Kč.   

Na řádku v rozpočtu “ Bytové domy - opravy volných BJ – realizace“ je v současné době alokováno 30 

mil. Kč. Z této částky je zasmluvněna 18. etapa oprav bytů za 5,7 mil. Kč.  RmP na svém jednání dne 

25.4.2022 rozhodla o vypsání výběrového řízení na realizaci 19. etapy (předpokládané náklady 10,4 

mil. Kč s DPH) a 20. etapy (předpokládané náklady 9,7 mil. Kč s DPH). Pro provedení přesunu ve výši 

13 mil. Kč ( = 9,7 mil. z 20. etapy + 3,3 mil. Kč z dosud "nezasmluvněných" prostředků) z tohoto řádku 

je nutné pozastavit výběrové řízení na realizaci 20. etapy oprav 11 bytů, určených pro občany města v 

sociálně tíživé situaci a pro 

seniory.                                                                                                                                                                        

                                                                V současné době se ověřuje možnost, že akce bude finančně 

kryta z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR,  Ukrajina – rozšíření ubytovacích 

kapacit. Vzhledem k tomu, že podmínkou čerpání dotace je mj. dokončení akce do 30.11.2022, město 

(resp. OMI) neprodleně zahajuje veškeré kroky vedoucí k zahájení akce.   

 

Příloha 

Aktuální rozpočet 2022 - po IV. změně 

https://aplikace.pardubice.eu/app/jednani/PodkladyKJednani/Z-2022-042/BODZ-2022-1098/Aktuální%20rozpočet%202022%20-%20po%20IV.%20změně.xls

